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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  الدورة التاسعة

  ٢٠١١فرباير /شباط ٢٥-٢١بون، 
   من جدول األعمال املؤقت٥البند 

 اسـتعراض وجتميـع     -ية  النظر يف أفضل املمارسات يف تنفيذ االتفاق      
أفضل املمارسات املتبعة يف تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي،        

  مبا يف ذلك التكيف

استعراض وجتميع أفضل املمارسات املتبعـة يف تكنولوجيـات اإلدارة              
  املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكيف

  *مذكرة من األمانة    

  موجز    
 عاماً حلالة عملية اإلبالغ واالستعراض املتعلقة بأفضل        تقدم هذه الوثيقة استعراضاً     

املمارسات املتبعة يف تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلـك التكيـف يف              
، وتطرح بعض اخليارات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هـذه           ٢٠١١-٢٠١٠الفترة  

فاً وجدوالً زمنياً الستعراض أفضل     وتقترح الوثيقة أيضاً تصني   . املعارف يف عملية االتفاقية   
وقد ترغب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف       . املمارسات ضمن اإلطار الزمين لالستراتيجية    

النظر يف اخليارات املعروضة يف هذه الوثيقة وتقدمي توصيات بشأن كيفية املضي قُـدماً يف               
  .عملية مجع أفضل املمارسات ونشرها وزيادة استخدامها

  

__________ 

 .تأخر تقدمي هذه الوثيقة بسبب إرجاء األطراف للموعد النهائي لتقدمي التقارير  *  
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  توياتاحمل
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٧-١  ...................................................مقدمة ومعلومات أساسية  - أوالً  
  حالة عملية اإلبالغ واالستعراض املتعلقة بأفضل املمارسات املتبعة يف تكنولوجيات            - ثانياً  

  ٥  ٩-٨  .......٢٠١١-٢٠١٠اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكيف يف الفترة      
  ٦  ٣٠-١٠  .............................ت املتعلقة بأفضل املمارساتاالستفادة من املعلوما  - ثالثاً  

  ٨  ٢٧-١٥  ................................................منرب تقاسم اخلربات  - ألف     
  ١٢  ٣٠-٢٨  ................................................نظام إدارة املعارف  -  باء     

  ١٣  ٣٣-٣١  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  
  املرفق  

املسامهة الواردة من منظمات اجملتمع املدين بشأن كيفية حتقيق االستخدام الفعال للمعلومات عـن              
ملمارسات اجملّمعة لكي تستعرضها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وضمان نشرها على نطاق            أفضل ا 

واسع وترمجة الدروس املستفادة إىل توصيات للسياسات العامة، وبشأن كيفية تنظيم علمية تشاور             
  ١٥  ............................................................واسعة بشأهنا بقيادة اجملتمع املدين
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  مقدمة ومعلومات أساسية  -أوالً   
ار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر لتعزيز تنفيـذ االتفاقيـة          اخلطة وإط نصت    -١
املهام الرئيسية للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية      على أن أحد    ) االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(

توثيق ونشر أفضل املمارسات املستمدة مـن       يف جمال استعراض تنفيذ االستراتيجية يتمثل يف        
وحدد توثيق أفضل املمارسات ونشرها بصورة منهجيـة        . اقيةاخلربة املكتسبة يف تنفيذ االتف    

ومت تأكيـد هـذا األمـر يف     . )١(كأحد أولويات برنامج عمل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية       
االتفاقية املعتمدة يف الدورة التاسـعة ملـؤمتر        تنفيذ  االختصاصات اجلديدة للجنة استعراض     

ام أخرى،  ـة، ضمن مه  ـوم اللجن ـتقراف، وهي االختصاصات اليت تنص على أن        ـاألط
االتفاقية وإحالتها إىل مؤمتر األطراف كـي       يف تنفيذ   استعراض وجتميع أفضل املمارسات     "ب 

  .)٢("ينظر فيها بغية نشرها
، )٣(وعند إنشاء نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ املتعلق باالتفاقية واالستراتيجية           -٢

تنفيذ االتفاقية أحـد العناصـر      يف  ميع أفضل املمارسات    قرر املؤمتر أن يكون استعراض وجت     
  .األربعة هلذا النظام

وخلصت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، يف دورهتا السابعة، إىل أنه ينبغي أن تـضع                -٣
وبناًء على  . األمانة إطاراً مشتركاً لتحديد واختيار أفضل املمارسات لكي تنظر فيه األطراف          

أفضل املمارسات مجع ، قرر مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة أن جيري )٤(اقتراح قدمته األمانة
  :)٥(السبعة التاليةاألساسية على مستوى جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وفقاً للمواضيع 

  تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي، ومبا يف ذلك التكيف؛  )أ(  
  بناء القدرات وإذكاء الوعي؛  )ب(  
يف ، و األراضي واجلفـاف  وتردي  التصحر  البحث يف جمال    /التقييمالرصد و   )ج(  

  جمال اإلدارة املستدامة لألراضي؛
  إدارة املعارف ودعم القرار؛  )د(  
   العامة واإلطار التشريعي واملؤسسي؛اتإطار السياس  )ه(  
  التمويل وتعبئة املوارد؛  )و(  
  .املشاركة والتعاون والربط الشبكي  )ز(  

__________ 

)١( ICCD/COP(8)/16/Add.1 املرفق٨-م أ/٣، املقرر ،. 
)٢( ICCD/COP/(9)/18/Add.1 املرفق٩-م أ/١١، املقرر ،. 
 .٩-م أ/١٢املرجع نفسه، املقرر  )٣(
)٤( ICCD/CRIC(8)/5/Add.5 ٨، الفقرة. 
 .، املرفق اخلامس٩-م أ/١٣املقرر  )٥(
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املتقدمة، والكيانات  البلدان األطراف   البلدان األطراف املتأثرة و   (املبلِّغة  ت  ومجيع الكيانا   -٤
بشأن تنفيذ برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية، ووكاالت األمم املتحدة واملنظمـات            املبلِّغة  

جملتمـع  احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية، واألمانة، واآللية العاملية، باإلضافة إىل منظمات ا           
جلنة استعراض تنفيذ   كل من   نظر فيها   ياملدين املعتمدة، مدعوة إىل تقدمي أفضل املمارسات لكي         

 اليت وضـعتها  ،واملبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير النماذج  وتشمل  . )٦(االتفاقية ومؤمتر األطراف  
، ٢٠١١-٢٠١٠تـرة   الكيانات اليت ُيتوقع أن تقدم تقاريرها يف الف       مجيع  األمانة إلعداد تقارير    

  .)٧(املمارساتاملتعلقة بأفضل واملبادئ التوجيهية إلعداد التقارير النموذج 
 ٢ و ١ يـومي وقرر مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، يف اجتماعيه املعقـودين             -٥

  : ما يلي٢٠١٠يونيه /حزيران ٢٢ و٢١يومي  و٢٠١٠مارس /آذار
لتقدمي  ٩-م أ /١٣ة احملددة يف املقرر     املواضيع السبع مجيع  استعراض  أن جيري     )أ(  
  ضمن اإلطار الزمين لالستراتيجية؛)  أعاله٣انظر الفقرة (أفضل املمارسات عن التقارير 

معاجلته الستعراض أفضل املمارسات مـن      املوضوع الذي ينبغي    يكون  أن    )ب(  
رة املـستدامة   تكنولوجيات اإلدا "جانب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا التاسعة هو          

  ؛"لألراضي، مبا يف ذلك التكيف
معاجلته الستعراض أفضل املمارسات مـن      ينبغي  يكون املوضوع الذي    أن    )ج(  

  ؛"التمويل وتعبئة املوارد: "جانب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا احلادية عشرة هو
تعراض أفـضل  يضع مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة جدوالً زمنياً الس  أن    )د(  

  .األخرىبالنسبة للمواضيع املمارسات 
  :وقرر مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية أيضاً ما يلي  -٦

اعتماد /ينبغي أال تركز مداوالت اللجنة بشأن أفضل املمارسات على تقييم           )أ(  
 ، بل ينبغي أن تناقش كيفية دعـم       "أفضل ممارسة "أو  " جيدة"ممارسة معينة باعتبارها ممارسة     

تكرار أفضل املمارسات وأن تسعى إلجياد طرق لتركيز املعارف الـيت تعكـسها أفـضل               
املمارسات وترمجتها إىل توجهات للسياسات العامة لعرضها على مؤمتر األطراف للنظر فيها            

  واعتمادها، حبسب االقتضاء؛
__________ 

، تدعى منظمات اجملتمع املدين املعتمدة أيـضاً        )امللحق (٩-م أ /١٣و) املرفق (٩-م أ /١١مبوجب املقررين    )٦(
تنفيذ االتفاقية مـن أجـل      لإىل تنظيم نفسها من أجل التعاون يف إعداد تقارير عن األعمال اليت تضطلع هبا               

دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية املعقودة يف الفترات الفاصلة بني الدورات العادية ملـؤمتر              إحالتها إىل   
وقرر مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، يف اجتماعه املعقـود          . القطريةجهات االتصال   األطراف وإىل   

تقـارير عـن أفـضل    ، دعوة منظمات اجملتمع املدين املعتمدة إىل تقـدمي    ٢٠١٠مارس  / آذار ٢ و ١يومي  
واملبادئ التوجيهية اليت وضعت للكيانـات      النموذج  املمارسات إىل الدورة التاسعة للجنة، باستخدام نفس        

 .املبلغة األخرى
)٧( ICCD/CRIC(9)/INF.2, 3, 4,5و INF.8. 
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واسعة بقيادة اجملتمع املدين بشأن كيفيـة       عملية تشاور   ينبغي تيسري إجراء      )ب(  
حتقيق استخدام فعال للمعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات اليت مت جتميعها لكي تـستعرضها    
جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وضمان نشرها على نطاق واسع وترمجة الدروس املستفادة إىل       

يف الدورة التاسعة للجنـة     عملية التشاور   وينبغي أن تبدأ    . توصيات متعلقة بالسياسات العامة   
راض تنفيذ االتفاقية، وأن تستخدم أسلوباً تفاعلياً بقدر املستطاع، وأن تؤدي إىل مزيـد          استع

  من املداوالت بشأن كيفية معاجلة أفضل املمارسات يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف؛
ينبغي إجراء تقييم لالستعراض األول بشأن أفضل املمارسات يف الـدورة             )ج(  

  .ض تنفيذ االتفاقيةاحلادية عشرة للجنة استعرا
مع منظمات اجملتمع املدين املعتمدة بغية عملية تشاور وقامت األمانة بعد ذلك بتيسري     -٧

وخباصة فيما يتعلق   تقدمي التقارير،   احلصول على آرائها وزيادة إشراك اجملتمع املدين يف عملية          
  .ظمات اجملتمع املدينوترد يف مرفق هذه الوثيقة املسامهات املقدمة من من. بأفضل املمارسات

       حالة عملية اإلبالغ واالستعراض املتعلقة بأفضل املمارسـات املتبعـة            -ثانياً   
يف تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكيـف يف           

  ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
   رير، قرر مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية أن يكون املوعد النهائي لتقدمي التقـا              -٨

وحبلول ذلك التـاريخ،  . ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين  ١٢مبا يف ذلك أفضل املمارسات، هو       
 تقريراً وطنياً يتضمن معلومات عن أفضل املمارسات قد محلت يف بوابـة نظـام               ٨١كان  

ومـن هـذا    .  ممارسة من أفضل املمارسات    ٢٣٨استعراض األداء وتقييم التنفيذ، متضمنة      
 ممارسة من أفضل املمارسات بينما قـدمت        ٢١٢لدان األطراف املتأثرة    اجملموع، قدمت الب  

 ١٥ تقارير تتضمن    ١٠وباإلضافة إىل ذلك، وردت     .  ممارسة ٢٦ )٨(البلدان األطراف املتقدمة  
  . ممارسة من أفضل املمارسات من منظمات اجملتمع املدين

فضل املمارسات بعـد    وال تشمل األرقام املذكورة آنفاً التقارير اليت وردت بشأن أ           -٩
غري أن أفضل املمارسات املقدمة من الكيانات املبلغة املعنيـة مجيعهـا،            . هذا املوعد النهائي  

بصرف النظر عن موعد تقدميها، ستتاح عن طريق بوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ              
  . باملوقع الشبكي لألمانة يف الوقت املناسب

__________ 

ـ ٨٣ ممارسة من آسيا، و٦١اثنتان ومخسون ممارسة من أفريقيا، و      )٨( ر  ممارسة من أمريكا الالتينية ومنطقة البح
 . ممارسة من أوروبا الوسطى والشرقية١١ ممارسات من مشايل البحر املتوسط، و٥الكارييب، و
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  لومات املتعلقة بأفضل املمارساتاالستفادة من املع  -ثالثاً   
ينص إطار أفضل املمارسات الذي أوصيت به الدورة الثامنة للجنة استعراض تنفيذ              -١٠

على استخدام مزدوج ألفضل  )٩(االتفاقية بالتشاور مع مكتيب اللجنة وجلنة العلم والتكنولوجيا      
  :ة التصحراملمارسات اليت مت مجعها يف عملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافح

إقامة منرب لتقاسم اخلربات يسمح للجنة رصد تنفيذ االتفاقية باالعتماد على             )أ(  
ممارسات موحدة متفق عليها اتفاقاً مشتركاً وإسداء املشورة بشأن التدابري الـيت ينبغـي أن               

  يتخذها مؤمتر األطراف، مبا فيها تدابري السياسات العامة؛
اعد يف مجع املمارسات اجليـدة وحتديـدها        وضع نظام إلدارة املعارف يس      )ب(  

  .واختيارها، بغية تيسري تكرارها وتوسيع نطاقها
وبالرغم من أن وجهي االستخدام املقترحني ألفضل املمارسات متداخالن بوضوح            -١١

ومن أهنما سيتبادالن الدعم بالضرورة، فإن التمايز الرئيسي بينـهما يكمـن يف اخـتالف               
ألول يهدف إىل تيسري عملية اختاذ القـرار وترمجـة املعـارف إىل             فاالستخدام ا . أهدافهما

توصيات متعلقة بالسياسات العامة؛ بينما سيزود االستخدام الثاين عملية التشاور باملـشورة            
فيما يتعلـق بالفوائـد     العلمية القوية وميد أصحاب املصلحة باملعلومات املستندة إىل حقائق          

  . على املستوى امليدايناحملتملة العتماد هذه املمارسات
ويوضح الرسم البياين الوارد أدناه أهم العناصر الفاعلة واإلجراءات واألنشطة الـيت              -١٢

ووفقاً للخيار املقترح، ستقوم جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة بتيـسري           . تشملها هذه العملية  
الستعراض أفـضل  إنشاء منرب لتقاسم اخلربات؛ واقتراح اعتماد نظام للتصنيف وجدول زمين  

املمارسات وفقاً للمواضيع اليت مت االتفاق عليها؛ ودعم جتميع ونشر أفضل املمارسات املقدمة 
من الكيانات املبلغة بوسائل تشمل بوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ؛ واقتراح تدابري             

 لعرضها علـى    أو مبادئ توجيهية طوعية بشأن تنفيذ أفضل املمارسات       /للسياسات العامة و  
  . مؤمتر األطراف للنظر فيها

وستدرج جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية أفضل املمارسـات يف النظـام العـام إلدارة                -١٣
املعارف املتعلق باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وتقدم املشورة العلمية بشأن منهجيـة             

  .ع نطاقها، وتقييم مدى قابليتها للتطبيقومعايري إقرار أفضل املمارسات، وتيسري تكرارها وتوسي
وينبغي أن يكون هناك تفاعل وثيق وحتديد واضح للمـسؤوليات بـني اهليئـتني                -١٤

الفرعيتني، للسماح للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية بأداء مهام واليتـها املتعلقـة بأفـضل              
لتـآزر بـني اهليئـتني      ، وينبغي تعزيز التفاعل وا    ٩-م أ /١١املمارسات، واملعتمدة يف املقرر     

  .الفرعيتني يف هذا الشأن
__________ 

 .٢٤، الفقرة ICCD/CRIC(8)/5/Add.5انظر  )٩(
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رسم بياين يوضح أهم العناصر الفاعلة واإلجراءات واألنشطة املتعلقـة جبمـع أفـضل              
  املمارسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  منرب تقاسم اخلربات

  التصنيف  •
  التجميع  •
  النشر  •

  العلم والتكنولوجياجلنة 
  نظام إدارة املعارف

  اإلقرار  •
  التقييم  •

  التكرار

  توسيع النطاق

التوصيات املتعلقة
  بالسياسات العامة
املبادئ التوجيهية 

 الطوعية

 مؤمتر األطراف

منظمات اجملتمع 
  املدين املعتمدة

احلكومية املنظمات البيئة العامليةمرفق
 الدولية ومنظمات 
 األمم املتحدة

الكيانات دون 
ةميياإلقليمية واإلقل   األطراف
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  منرب تقاسم اخلربات  -ألف   
ميكن تيسري تبادل املعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات عن طريق منـرب لتقاسـم                -١٥
وهـذه البوابـة   . ملعلومات يتم إنشاؤه بالبوابة الشبكية لنظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ        ا

.  األوسـع  سيتاح الوصول إليها لألطراف وأصحاب املصلحة املعنيني، باإلضافة إىل اجلمهور         
وستتضمن مجيع املعلومات املقدمة من الكيانات املبلغة بشأن أفضل املمارسات، مصنفة وفقاً            

استرجاع املعلومات بأسلوب سـهل     /تراح الوارد أدناه، وستشمل نظاماً لالستفسارات     لالق
الـيت  وثانياً، ستيسر البوابة أيضاً استعراض املعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات          . االستعمال

تنظر فيها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ومؤمتر األطراف، مع توفري مسامهات فنية ملداوالت           س
  .  يف أثناء الدورات الرمسيةاألطراف

أفضل املمارسات اليت مت مجعها     املستمدة من   وميكن كذلك ضمان تبادل املعلومات        -١٦
يف عملية اإلبالغ بتنظيم جلسات خاصة باالجتماعات اإلقليمية التحضريية لـدورة جلنـة             

تفاقية وجلنة  أو بدورات مؤمتر األطراف وجلنة استعراض تنفيذ اال       /استعراض تنفيذ االتفاقية و   
العلم والتكنولوجيا، تناقش فيها مواضيع حمددة بأسلوب تفاعلي، مع االستفادة من وجـود             

جهات االتـصال الوطنيـة     مقرري السياسات، والعلماء، وممثلي منظمات اجملتمع املدين، و       
  . وتقاسم املعلومات بأكثر الطرق كفاءة ومشوالًواملشاركني اآلخرين لتبادل 

  التصنيف  -١  
يف لالسـتعراض   وفقاً للموضوع الذي اختاره مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة             -١٧

 وما يتصل   ICCD/CRIC(8)/5/Add.5دورهتا التاسعة، واالقتراحات املنهجية املطروحة يف الوثيقة        
بذلك من مقررات ملؤمتر األطراف يف هذا الشأن، طُبق تصنيف ألفضل املمارسـات املتعلقـة               

 واليت ُحملـت يف بوابـة نظـام         ،دارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكيف      اإلبتكنولوجيا  
. ٢٠١١-٢٠١٠استعراض األداء وتقييم التنفيذ يف أثناء عملية اإلبالغ واالستعراض للفتـرة            

  :ويستند التصنيف إىل العناصر التالية
  ؛)٨-م أ/٣املقرر (املسامهة يف األهداف االستراتيجية لالستراتيجية   )أ(  
  أهداف اتفاقيات ريو األخرى؛يف التأثري التآزري   )ب(  
اجملاالت املواضيعية احملددة يف اإلعالن بشأن التعهدات املتصلة بتعزيز تنفيذ            )ج(  

  ؛)١٠(االلتزامات مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
خلامس الروابط مع املواضيع األخرى ألفضل املمارسات، الواردة يف املرفق ا           )د(  
  .٩-م أ/١٣للمقرر 
__________ 

)١٠( ICCD/COP(4)/11/Add.1 املرفق٤-م أ/٨، املقرر ،. 
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 تصنيف أفضل املمارسـات املتبعـة يف تكنولوجيـات اإلدارة           ١ويرد يف اجلدول      -١٨
وقد صممت النماذج اخلاصة جبميع الكيانات املبلغة . املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكيف   

  . وفقاً هلذا التصنيف
  ١اجلدول 

دارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك      تصنيف أفضل املمارسات املتبعة يف تكنولوجيات اإل      
  التكيف

 املسامهة يف األهداف االستراتيجية
ــداف  ــآزري يف أه ــأثري الت  الت

  *اجملاالت املواضيعية  *االتفاقيات األخرى
الروابط مع املواضـيع األخـرى

  *ألفضل املمارسات
حتسني سبل عـيش الـسكان      

  املتأثرين 
  وإذكاء الوعيبناء القدرات   األراضي الزراعية والزراعةإدارة   التأثري يف حفظ التنوع البيولوجي

    إدارة املراعي    
البحث يف جمـال/الرصد والتقييم   إدارة الغابات     

التصحر وتردي األراضي واجلفاف
 وجمال اإلدارة املستدامة لألراضي

    إصالح األراضي غري املنتجة    
  إدارة املعارف ودعم القرار  املستوطنات البشرية     
    جماالت أخرى    
إطار السياسات العامة، واإلطـار    التأثري يف التخفيف من تغري املناخ  

  التشريعي واملؤسسي
  التمويل وتعبئة املوارد      
املشاركة والتعاون والربط الشبكي    التأثري يف التكيف مع تغري املناخ  

حتسني حالة النظم اإليكولوجية 
  املتأثرة 

      بيولوجيوع الالتأثري يف حفظ التن

      التأثري يف التخفيف من تغري املناخ  
      التأثري يف التكيف مع تغري املناخ  

حتقيق فوائد عامة بتنفيذ اتفاقية 
  مكافحة التصحر

      

 أدناه تصنيفاً مقترحاً للمواضيع الستة املتبقية من مواضـيع أفـضل            ٢يقدم اجلدول     -١٩
 مـن األهـداف     ٥ إىل   ١واألهداف التنفيذية من     ٤املمارسات وفقاً للهدف االستراتيجي     

فيما (ونتائجها  ) فيما يتعلق باألهداف االستراتيجية   (االستراتيجية، مع مراعاة تأثرياهتا املتوقعة      
ويقترن التصنيف جبدول زمين مقترح الستعراض املواضيع الستة،        ). يتعلق باألهداف التنفيذية  

__________ 

  .خلانات توخياً لإلجيازاحذفت النصوص املتكررة من   *  
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تفاقية بشأن املواضيع السبعة اليت ينبغي استعراضها       وفقاً ملقرر مكتب جلنة استعراض تنفيذ اال      
وينبغي أن تقدم األطراف مزيداً مـن       ). ٢٠١٨حىت عام   (ضمن اإلطار الزمين لالستراتيجية     

  . التوجيه فيما يتعلق بتطبيقه يف عمليات اإلبالغ واالستعراض املقبلة ذات الصلة
  ٢اجلدول 

ستعراض املواضيع من الثـاين إىل الـسابع        التصنيف املقترح واجلدول الزمين املقترح ال     
  أفضل املمارساتاملتعلقة ب

  موضوع أفضل املمارسات 
اجلدول الزمين املقترح الستعراض    

  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
املسامهة يف األهداف االستراتيجية    

  وما يتصل هبا من تأثري 
املسامهة يف األهداف التنفيذية وما يتصل هبا

  من نتائج
التمويـل وتعبئـة    : ٦وضوع  امل

  املوارد
 للجنة اسـتعراض    ١١الدورة  

  ٢٠١٢تنفيذ االتفاقية يف عام 
تعبئـة  : ٤اهلدف االسـتراتيجي    

املوارد لدعم تنفيذ االتفاقية عـن      
طريق بناء شراكات فعالـة بـني       

  اجلهات الفاعلة الوطنية والدولية
  )١-٤التأثري املتوقع (

التمويـل ونقـل: ٥اهلدف التنفيـذي    
  تكنولوجيا ال
 )٤-٥ و٣-٥، و٢-٥، و١-٥النتائـج (

 /الرصد والتقيـيم  : ٣املوضوع  
البحث يف جمال التصحر وتـردي     
األراضي واجلفاف وجمال اإلدارة    

  املستدامة لألراضي

 للجنة اسـتعراض    ١٣الدورة  
  ٢٠١٤تنفيذ االتفاقية يف عام 

العلم والتكنولوجيـا: ٣اهلدف التنفيذي     
  واملعارف

،٤-٣، و ٣-٣، و ٢-٣، و ١-٣النتائج  (
  )٦-٣، و٥-٣و

إدارة املعارف ودعم   : ٤املوضوع  
  القرار

 للجنة اسـتعراض    ١٣الدورة  
  ٢٠١٤تنفيذ االتفاقية يف عام 

التمويـل ونقـل: ٥اهلدف التنفيـذي      
  التكنولوجيا 

  )٥-٥النتيجة (
املشاركة والتعاون  : ٧املوضوع  

  والربط الشبكي
 للجنة اسـتعراض    ١٥الدورة  

  ٢٠١٦االتفاقية يف عام تنفيذ 
تعبئـة  : ٤اهلدف االسـتراتيجي    

املوارد لدعم تنفيذ االتفاقية عـن      
طريق بناء شراكات فعالـة بـني       

  اجلهات الفاعلة الوطنية والدولية
  )٢-٤التأثري املتوقع (

الدعوة وإذكاء الوعي: ١اهلدف التنفيذي   
  والتثقيف 

  )٣-١ و٢-١النتيجتان (
 سياسات العامةإطار ال: ٢اهلدف التنفيذي 

  )٥-٢النتيجة (
بنـاء القـدرات    : ٢املوضوع  

  وإذكاء الوعي
 للجنة اسـتعراض    ١٧الدورة  

  ٢٠١٨تنفيذ االتفاقية يف عام 
الدعوة وإذكاء الوعي: ١اهلدف التنفيذي     

  والتثقيف
  )١-١النتيجة (

      
  بناء القدرات: ٤اهلدف التنفيذي 

  )٢-٤ و١-٤النتيجتان (
ياسات إطـار الـس   : ٥املوضوع  

  العامة واإلطار التشريعي واملؤسسي
 للجنة اسـتعراض    ١٧الدورة  

  ٢٠١٨تنفيذ االتفاقية يف عام 
 إطار السياسات العامة: ٢اهلدف التنفيذي   

 )٤-٢، و٣-٢، و٢-٢، و١-٢النتائج (
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املـشاركة والتعـاون    "،  ٧، واملوضوع   "التمويل وتعبئة املوارد   "،٦يعاجل املوضوع     -٢٠
، مسائل مرتبطة باألهداف االستراتيجية والتنفيذية لالسـتراتيجية ومـن مث           "والربط الشبكي 

، "وإذكاء الـوعي  بناء القدرات   "،  ٢أما املوضوع   . سيجري تصنيفهما وفقاً لفئيت األهداف    
البحث يف جمال التصحر وتردي األراضي واجلفاف وجمـال         /الرصد والتقييم "،  ٣واملوضوع  

إطار  "٥واملوضوع  " إدارة املعارف ودعم القرار   "،  ٤، واملوضوع   "اإلدارة املستدامة لألراضي  
باألهداف التنفيذيـة   وهي املواضيع املرتبطة    ،  "السياسات العامة واإلطار التشريعي واملؤسسي    

  . وفقاً لألهداف التنفيذية وما يتصل هبا من نتائج فقطستصنف ، فلالستراتيجية
أن وسيجري تصنيف أفضل املمارسات مسبقاً، أي سيطلب من الكيانات املبلغـة              -٢١

  . وفقاً للتصنيف املتفق عليه عند تقدمي مسامهاهتاممارساهتا أفضل تصنف 
باألهـداف  وقد وضع اجلدول الزمين حبيث يتزامن استعراض املواضـيع املرتبطـة              -٢٢

االستراتيجية لالستراتيجية مع النظر يف التقارير املقدمة من األطراف واملراقبني واليت تتـضمن         
أمـا  . ٢٠١٦ و ٢٠١٢معلومات بشأن مؤشرات التأثري، أي تلك التقارير املقدمة يف عامي           

املواضيع األخرى، املرتبطة باألهداف التنفيذية، فـسيجري استعراضـها يف دورات جلنـة             
ها يف تقارير األطراف واملراقبني املستندة فقـط إىل         ئراض تنفيذ االتفاقية اليت ُينظر يف أثنا      استع

  ).٢٠١٨ و٢٠١٤(مؤشرات األداء 
تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبـا يف ذلـك          (١ونظراً ألمهية املوضوع      -٢٣

الستراتيجية وهي األهـداف    ، ونظراً الرتباطه أيضاً باألهداف االستراتيجية الثالثة ل       )التكيف
اللمسات األخرية ملؤشرات التأثري املتعلقـة هبـا،   العلم والتكنولوجيا تضع  اليت ما زالت جلنة     

ُيقترح أن يستمر النظر يف هذا املوضوع يف الدورة احلادية عشرة للجنة اسـتعراض تنفيـذ                
نة استعراض   سيسمح للج  ٢٠١٢ حىت عام    ١ومتديد استعراض املوضوع    ). ٢٠١٢(االتفاقية  

تنفيذ االتفاقية يف دورهتا التاسعة ومؤمتر األطراف يف دورته العاشرة بالنظر يف االقتراحـات              
ستخدام أفضل املمارسـات    المنهجي  معاجلة  الواردة يف هذه الوثيقة ويسمح باتباع أسلوب        
  . يف سياق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

بـشأن  (تقدمي جمموعة أوىل من أفضل املمارسات       بويسمح اجلدول الزمين املقترح       -٢٤
     إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا احلادية عشرة املقرر عقـدها           ) ٢ و ١املوضوعني  

  .٢٠١٢يف 
وسينقل التصنيف املقترح ألفضل املمارسات أيضاً إىل بوابة نظام اسـتعراض األداء              -٢٥

جمموعة أفضل املمارسات   استرجاع  مات بنفس طريقة    وتقييم التنفيذ إلتاحة استرجاع املعلو    
  .املتبعة بالنسبة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
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  وترمجتها إىل توصيات للسياسات العامةجتميع أفضل املمارسات   -٢  
املعلومـات  لتمكني جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية من أداء مهمتها، سيجري جتميع             -٢٦

  . لغة بشأن أفضل املمارسات باستخدام التصنيف املقترح آنفاًاملقدمة من الكيانات املب
وستقوم جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وفقاً لواليتها، باسـتخدام جمموعـة أفـضل               -٢٧

املقدمة من األطراف والكيانات    املعلومات  املبادئ الرئيسية اليت تظهرها     الستخالص  املمارسات  
 تنفيذ االتفاقية توصيات للـسياسات العامـة علـى          جلنة استعراض وستضع  . املبلغة األخرى 

املستويني العاملي واإلقليمي حبيث يتسىن للبلدان األطراف ترمجتها إىل تدابري وسياسات وطنيـة             
وقد تيـسر   . تيسر تطبيق املبادئ اليت مت استخالصها من أفضل املمارسات تطبيقاً واسع النطاق           

ة استعراض تنفيذ االتفاقية توجيهها أيضاً وضع مبـادئ         العملية احلكومية الدولية اليت تتوىل جلن     
 يكون تطبيقها   ،أفضل املمارسات يف جمال   واضيع  املتوجيهية ملعاجلة قضايا حمددة متعلقة بأنسب       

  .  طابع طوعيجملتمع املدين وجمتمع األعمال ذامن جانب أصحاب املصلحة مبن فيهم ا

  نظام إدارة املعارف  -باء   
تـسجيل  ب نظام إدارة املعارف الذي تقوده جلنة العلم والتكنولوجيـا     يتوقع أن يقوم    -٢٨

وتوسـيع  املعلومات العلمية املتصلة بأفضل املمارسات للغرض النهائي املتمثل يف تكرارهـا            
. ، بينما ستستخدم بوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ ألغراض اجلمع والنـشر            نطاقها

ومن . وجيا بعد طبيعة ونطاق هذا النظام املتعلق بإدارة املعارف        ومل حتدد جلنة العلم والتكنول    
املهم اإلشارة يف هذا السياق إىل أن جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيـا              
كلتيهما تتقامسان العمل املتعلق بأفضل املمارسات ومن مث ينبغي أن حيدد مـؤمتر األطـراف               

وينبغي أن تبدأ املشاورات فيما بني األطراف يف أقرب وقت        . وحأدوارمها ومسؤولياهتما بوض  
ممكن، مبا أنه جيري حالياً مجع أفضل املمارسات عن طريق عملية اإلبالغ واالستعراض الـيت            

مـن جلنـة العلـم      مطلوبـة   توجهها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وأن أي مشورة علمية          
وتقييمهـا  وتوسيع نطاقها   مارسات هذه وتكرارها    والتكنولوجيا فيما يتعلق بإقرار أفضل امل     

  . ينبغي أن تقدم يف الوقت املناسب

  راراإلق  -١  
ستتوىل الكيانات املبلغة إقرار أفضل املمارسات وفقاً للمنـهجيات واملعـايري الـيت            -٢٩

يف الوثيقـة   اقُتـرح   وكما  . ستوصي جلنة العلم والتكنولوجيا مؤمتر األطراف باملوافقة عليها       
ICCD/CRIC(8)/5/Add.5      إقرار أفضل املمارسـات    املتعلقة ب عايري  امل، ينبغي أن تركز جمموعة

قادرة ) ج(مقبولة اجتماعياً؛ و  ) ب(سليمة بيئياً؛ و  ) أ: (على التحقق مما إذا كانت املمارسات     
  . على االستمرار مالياً
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  والتقييمتكرار وتوسيع النطاق ال  -٢  
فقد يكـون مـن     مرتبطة مبكان حمدد،    اً ما تكون    نظراً ألن أفضل املمارسات كثري      -٣٠

الضروري أن يقترن أي تكرار وتوسيع نطاق يف بيئة خمتلفة بتقييم ورصد دقـيقني للفوائـد                
وميكن أن يتم ذلك بتوجيه من جلنة العلم والتكنولوجيا، ودعـم مـن مؤسـسات       . املتوقعة

. ومية الدولية النشطة يف امليدانالبحوث، باإلضافة إىل وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلك
وسيجري تقييم أفضل املمارسات بعد تكرارها وتوسيع نطاقها هبدف تعديل وحتسني تلـك             

  .العناصر اليت تعترب غري مرضية أو حتتاج إىل حتسني

  االستنتاجات والتوصيات  -رابعاً   
 سـياق   اُتخذت اخلطوة األوىل حنو حتقيق استخدام منهجي ألفضل املمارسات يف           -٣١

 عـن طريـق     ، وخباصة يف سياق االسـتراتيجية     ،اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر    
املعلومات املقدمة بشأن أفضل املمارسات املتبعـة يف تكنولوجيـات اإلدارة املـستدامة             
لألراضي، مبا يف ذلك التكيف، وفقاً للنموذج املوّحد واملبادئ التوجيهية املوّحدة جلميـع       

  .٢٠١٠بلِّغة يف عام الكيانات املُ
أثنـاء  وستشكّل االقتراحات املقدمة يف هذه الوثيقة أساساً يتيح لألطـراف يف              -٣٢

. الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية مناقشة كيفية املضي قُدماً يف هذه العملية            
نفيـذ  وإىل جانب نتائج عملية التشاور اليت ستبدأ يف الدورة التاسعة للجنة اسـتعراض ت             

االتفاقية ويشارك فيها اجملتمع املدين، ُيتوقع إنشاء إطار شامل الستخدام أفضل املمارسات            
  .التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف

الدورة التاسعة للجنـة اسـتعراض      أثناء  ولتحقيق ذلك، قد ترغب األطراف يف         -٣٣
  :يتنفيذ االتفاقية فيما يل

أن توصي مؤمتر األطراف، يف دورته العاشرة، بأن يعتمد اجلدول الزمين             )أ(  
 ١املقترح أعاله الستعراض أفضل املمارسات، على أن يـستمر اسـتعراض املوضـوع              

يف الدورة احلادية عشرة    ) تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكيف       (
  للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛

أن تدعو الكيانات املُبلِّغة إىل مواصلة تقدمي التقـارير بـشأن أفـضل               )ب(  
املمارسات، بصرف النظر عن انقضاء املوعد النهائي الرمسي لتقدمي التقارير، بغية زيـادة             

  لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛لالقاعدة املعرفية لالتفاقية و
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 تطـوير بوابـة نظـام     أن تطلب إىل األمانة االستمرار يف العمل علـى          )ج(  
استعراض األداء وتقييم التنفيذ فيما خيص أفضل املمارسات وضـمان تـصنيف مجيـع              

  املعلومات املقدمة بشأن أفضل املمارسات وإتاحتها بصرف النظر عن موعد تقدميها؛
أن توصي مؤمتر األطراف، يف دورته العاشرة، باملوافقة علـى تـصنيف              )د(  

   على النحو املقترح أعاله؛٧ إىل ٢باملواضيع من فيما يتعلق أفضل املمارسات 
تطلب إىل األمانة تيسري عملية تشاور بني مكتيب جلنة استعراض تنفيذ           أن    )ه(  

االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا قبل الـدورة العاشـرة للجنـة اسـتعراض تنفيـذ               
تقييم أفضل املمارسات   الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف بغية وضع معايري إلقرار و        /االتفاقية

  وما يتصل هبا من منهجيات؛
أن توصي بأن ُتعد للدورة العاشرة ملؤمتر األطراف وثيقة مشتركة بـني              )و(  

جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا لتوضـيح أدوار ومـسؤوليات            
  اهليئتني الفرعيتني يف األعمال املتصلة بأفضل املمارسات؛

دعو منظمات البحوث واملنظمات احلكومية الدولية وهيئات األمم        أن ت   )ز(  
املتحدة املختصة إىل تقدمي مسامهتها إىل عملية التشاور لبناء قاعدة لتطوير نظـام إلدارة              

  املعارف يسمح بتكرار أفضل املمارسات وتوسيع نطاقها؛
 أن تدعو األطراف واملراقبني، يف إطـار عمليـة التـشاور، إىل تقـدمي        )ح(  

اقتراحاهتم بشأن االختصاصات الالزمة لتقييم استعراض أفضل املمارسـات يف موعـد            
أقصاه الدورة احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، بغية اعتمادها يف الـدورة             

  العاشرة ملؤمتر األطراف؛
أن حتث اهليئتني الفرعيتني ملؤمتر األطراف ومؤسسات االتفاقيـة علـى             )ط(  
، باتباع النـهج  ٢٠١٣-٢٠١٢نظر يف هذه التوصيات يف برامج عملها للفترة    إدراج ال 

القائم على النتائج، بغية تقدمي املساعدة الالزمة إلنشاء نظام أفضل املمارسات التفاقيـة             
  .األمم املتحدة ملكافحة التصحر، كلٌ منها وفقاً لواليته
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  املرفق
بـشأن كيفيـة حتقيـق      املسامهة الواردة من منظمات اجملتمع املـدين            

لكـي  اجملّمعـة   االستخدام الفعال للمعلومات عن أفضل املمارسات       
تستعرضها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وضمان نشرها على نطـاق          
واسع وترمجة الدروس املستفادة إىل توصـيات للـسياسات العامـة،           

  وبشأن كيفية تنظيم علمية تشاور واسعة بشأهنا بقيادة اجملتمع املدين
أشارت بعض املنظمات املُجيبة إىل أن التنفيذ الفعال لنظام اسـتعراض األداء وتقيـيم                -١

التنفيذ يتوقف على املشاركة العادلة ملنظمات اجملتمع املدين يف عملية االتفاقية وعلـى آليـات               
حتديد وتيسري هذه املشاركة؛ كما يتوقف على مواصلة تطوير شبكة جلنة اسـتعراض تنفيـذ               

 االتصال  اتجهة؛ وعلى إضفاء الصفة الرمسية على التعاون بني منظمات اجملتمع املدين و           االتفاقي
  .الوطنية؛ وعلى الطرائق اليت سُتحدَّد ملشاركة منظمات اجملتمع املدين يف إعداد التقارير الوطنية

وفيما يتعلق باستخدام بوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ يف مجـع أفـضل                -٢
أن تظل هذه األداة تتسم بأكرب قدر ممكن مـن البـساطة، وأن             سات ونشرها، اقُترح    املمار

د صغري من منظمات اجملتمع املدين، وأن ُيـدعم فهمهـا يف أوسـاط       عدُيشرك يف تطويرها    
  .منظمات اجملتمع املدين

وذُكر أن االستخدام الفعال للمعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات يرتبط يف كثري من              -٣
وأُشـري أيـضاً إىل دمـج       . حيان بنشر املعلومات نشراً جيداً على املستويني العاملي والوطين        األ

املعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات يف ُصلب عملية رسم السياسات وتطوير املبادئ التوجيهية            
  . ماتذه املعلوالفعال هلستخدام االلربامج ومشاريع تنمية األراضي اجلافة باعتبارمها من وسائل 

وينبغي من  . ملعاجلة املشاكل يف امليدان   ممكنة  وُتعترب أفضل املمارسات وسائل عملية        -٤
تقيـيم هلـا علـى املـستوى        /الناحية النظرية أن يسبق اعتمادها على مستوى التنفيذ حتليل        

األولوية للمشاكل املتصلة بالتصحر وتردي فيه االستراتيجي أو مستوى السياسة العامة، ُتمنح    
. راضي واجلفاف وُتحدَّد األطر التنظيمية اليت ميكن أن تؤثر على تنفيذ أفضل املمارسـات             األ

الوطنية يف  االتصال  واقترحت بعض املنظمات املُجيبة أن تدّعم منظمات اجملتمع املدين جهات           
  .التقييم هذه/ممارسة التحليل

 العامة، مثل صياغة    وتراوحت االقتراحات املتعلقة بنشر أفضل املمارسات بني الُنهج         -٥
 وطرائق حمددة ،استراتيجية للنشر تعتمد على وسائط إعالم خمتلفة تناسب اجلمهور املستهَدف     

  :مثل الطرائق التالية
إنشاء منرب ميكن الوصول إليه بسهولة وعلى نطاق واسع ُيخصص ألفضل             )أ(  

وُتعرض بإجياز وميكن   فيها املعلومات بوضوح    ُتنظم  أو قاعدة بيانات إلكترونية     /املمارسات و 
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البحث فيها بسهولة عن طريق خيارات حبث بسيطة، إىل جانب إتاحتها جبميع لغات األمم              
املتاح لتحميل أفضل املمارسات أو استخدام بانتظام واقُترح أيضاً أن توزع وصالت    . املتحدة

  ؛)فظالدراسة العاملية لُنهج وتكنولوجيات احل(املنابر املكرسة ألفضل املمارسات من 
    الوطنيـة  جهـات االتـصال   استخدم أصحاب املـصلحة املعنـيني، أي      )ب(  

وميكن أن تتوىل منظمات اجملتمع املـدين      . ومنظمات اجملتمع املدين املعتمدة يف نشر املعلومات      
قاعـدة  /لمنـرب لاملعتمدة بصورة خاصة نشر املعلومات بشأن أفضل املمارسات أو الدعاية           

ل املمارسات بني شركائها املرتبطني هبا أو عن طريق الشبكات اليت           املخصصة ألفض البيانات  
  تنتمي إليها؛

املبادرات لتيسري تبادل اخلربات على مجيع املـستويات،    /استخدام املناسبات   )ج(  
، واالجتماعات، واحللقات الدراسـية، واألمـاكن       االتصال/مثل املعارض، وزيارات التبادل   

املخصصة واالجتماعات  قليمية أو الوطنية أو احمللية األخرى،       املخصصة يف نطاق املناسبات اإل    
مناسبات تستغرق نصف يوم    (مؤمتر األطراف   /دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية    أثناء  يف  

  ؛)أو يوماً كامالً
إشراك وسائط اإلعالم، مثـل املطبوعـات واإلصـدارات اإللكترونيـة،           )د(  

أو الـصحف الـيت     /الفيديو، والنشرات الوطنية و   والكتيبات، والقصص املصورة، وشرائط     
واقُترح أيضاً جتميع وثيقة مرجعية أو نسخ للتوزيـع         . تنشرها منظمات اجملتمع املدين املعتمدة    

نشرها من جانب هذه    ولزيادة  الوطنية ومنظمات اجملتمع املدين املعتمدة      جهات االتصال   على  
ات املتعلقة بأفضل املمارسـات يف املـواد        واملنظمات، باإلضافة إىل إدخال املعلوم    اجلهات  

  للمدارس اإلعدادية والثانوية؛التعليمية التعليمية، وعلى سبيل املثال يف الكتب 
أو املايل لعمليات التدّخل على املستوى امليـداين،        /الدعم التقين و  استخدام    )ه(  

وُتعـد  . ات العمليـة  مثل املشاريع النموذجية املعتمدة على أفضل املمارسات أو مواقع البيان         
املكافأة املالية على تطبيق أفضل املمارسات أيضاً وسيلة لتيسر نشر أفضل املمارسـات، إذا              

  .كانت هذه املمارسات تشمل توفري اخلدمات البيئية
وميكن نقل الدروس املستفادة من أفضل املمارسات إىل عملية السياسة العامة عـن               -٦

  :وميكن حتقيق ذلك بالوسائل التالية.  الوطنيةطريق خطط وبرامج العمل
  طلعة والراغبة يف املشاركة؛ املإشراك العناصر الفاعلة احلكومية   )أ(  
إنشاء فرقة عمل، أو فريق خرباء، أو جلنة، أو آلية مماثلة تكـون مهمتـها                 )ب(  

  احملددة هي حتليل أفضل املمارسات وترمجة دروسها إىل توصيات للسياسات العامة؛
كبري للممارسات على مستوى التنفيذ حبيث يصبح النظر /مجاعيفهم  ق  حتقي  )ج(  

  .يف املمارسات على مستوى السياسات العامة نتيجة ال ميكن إغفال أمهيتها
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وُرئي أيضاً أن ترمجة الدروس املستفادة إىل توصيات للسياسات العامة ميكن حتقيقها              -٧
  . ة، يف هناية وصف ممارسة معينةتوصية أو استنتاج بشأن السياسة العامبطلب إدراج 

وتباينت اآلراء بشدة بشأن عملية التشاور اليت من املقرر أن تبدأ يف الدورة التاسعة                -٨
للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، سواء من حيث طرائق حدوث هذه العملية أو مـن حيـث    

 مـستوى القاعـدة  ورأت بعض املنظمات اجمليبة أن العملية ينبغي أن تبدأ علـى          . مستوياهتا
، بينما رأت منظمات أخرى أهنا ميكن أن تبدأ كمحفل على شبكة اإلنترنت داخـل               الشعبية

، أو علـى املـستويني دون اإلقليمـي         )تطور الحقاً (الوطنية للتصحر   ) الشبكات(الشبكة  
  .واإلقليمي عن طريق الزيارات امليدانية الرامية إىل مجع املعلومات وتقييمها

متحيص احلاالت الراهنة، وحتليل عدد حمدود من هو الغرض من العملية أن وأُشري إىل    -٩
أفضل املمارسات وتقييمها واختيارها يف هناية املطاف على أساس معايري حمددة، مثل سهولة             

      تكرارها على املستويني الوطين واإلقليمي، وتقدمي التوصيات إىل جلنـة اسـتعراض           /نشرها
  .تنفيذ االتفاقية

نبغي أن تشمل املراحل الرئيسية للعملية، بـصورة عامـة، التـشاور واملناقـشة       وي  -١٠
واقُترح تعميم وثيقة منهجية موجزة بشأن كيفية إدارة العملية         . واالختيار ووضع التوصيات  

  ).قبل اجتماع جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية إن أمكن(ومناقشتها إلكترونياً 
عادت منظمات اجملتمع املدين إىل بلداهنا، ولكـن مل         وينبغي أن تستمر العملية مىت        -١١

واقترحت بعض املنظمات املُجيبة مواصـلة      . يكن هناك رأي موّحد بشأن الطرائق أو النطاق       
بوسـيلة قـد    النقاش بشأن نتائج دورة جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وإقرار االستنتاجات،           

  .ومات بني أعضاء اجملتمع املدين اآلخرينعلى شبكة اإلنترنت، ونشر هذه املعلتكون حمفالً 
        


