
 

(A)   GE.10-62223    180810    240810 

  استعراض تنفيذ االتفاقيةة نجل
  الدورة التاسعة

  ٢٠١١فرباير / شباط٢٥-٢١، جنيف 
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 مقدمة  -أوالً  

األمانة على التوايل   ،  ٥ة   فقر COP.9/13رقم  و ٨فقرة   COP.9/1 ان رقم لب القرار اط  -١
مج ربنـا ب  اخلاصة مبادرة بناء القدرات  مع   العاملية وبالتعاون    ة اآللي جنًبا إىل جنب مع    ،العامة

 لألطراف والكيانات املعنية    اإلبالغتسهيل عملية   بصندوق البيئة العاملية،    /األمم املتحدة للبيئة  
 .٢٠١٠ يف عام إلبالغ للدورة الرابعة لاإلبالغ أدوات إعدادبوباإلبالغ 

 ال يتجـزأ    ا جزءً  من خالل تقاريرهم    واملراقبون متثل املعلومات املقدمة من األطراف      -٢
ـ و. COP/12 بقرار   ؤسس امل (PRAIS)داء وتقييم التنفيذ    األ نظام استعراض من   لقـرار  لا  وفقً

11/COP.9  ،  للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية القيام مبهام تقييم       سوف تتيح   هذه املعلومات   فإن
، واستعراض وجتميع أفـضل املمارسـات       )٢٠١٨-٢٠٠٨(تنفيذ االتفاقية واإلستراتيجية    

  .املتعلقة بتنفيذ االتفاقية
، يتم توجيـه    COP.9/13 و COP.9/11وفقا لألحكام ذات الصلة الواردة يف القرارين          -٣

لتنظيم نفسها إلعداد التقارير التعاونية حول عملـها        ) CSOs(الدعوة ملنظمات اجملتمع املدين     
حنو تنفيذ االتفاقية، السيما من خالل تقدمي أفضل املمارسات، لتحويلها إىل جلسات جلنـة              

 .ية اليت عقدت بني اجللسات العادية ملؤمتر األطرافاستعراض االتفاق

 األمانة العامة بإدراج األحكام اليت تتيح ملنظمات اجملتمـع          COP.9/1يطالب القرار     -٤
املدين تقدمي مدخالهتا إىل جلنة استعراض االتفاقية يف املبادئ التوجيهية اجلديدة لرفع التقارير،             

 السيما ما يتعلق بأفضل املمارسات؛

 ٢-١، يف اجتماعـه املنعقـد يف        )CRIC(قام مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية         -٥
 :، باختاذ ما يلي٢٠١٠مارس /آذار

مطالبة األمانة العامة، بالتشاور مع منظمات اجملتمع املدين املعتمـدة لـدى      ) أ(  
اجملتمـع  مؤمتر األطراف، إلعداد صياغة للمبادئ التوجيهية اخلاصة برفع التقارير ملنظمـات            

املدين حبيث تكون متسقة ومتناسقة مع املبادئ التوجيهية احملددة للكيانات املبلغة األخـرى،             
  . COP.10 وتقدمي توصيات إىل CRIC.9للنظر فيها يف 

املوافقة على االقتراح املقدم لتوجيه الدعوة إىل منظمات اجملتمـع املـدين             ) ب(  
ل أفضل املمارسات، من خالل استخدام نفس       وـ ح CRIC.9ر إىل   ـع التقاري ـاملعتمدة لرف 

  .النموذج واملبادئ التوجيهية احملددة للكيانات املبلغة األخرى
تقدم تلك الوثيقة النموذج واملبادئ التوجيهية لرفع التقارير إىل منظمـات اجملتمـع               -٦

 .املدين املعتمدة لدى مؤمتر األطراف
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لتقارير األخرى املقدمة ل  كيانات  الاف و ، األطر ٨ الفقرة   COP.9/13رقم  يدعو القرار     -٧
لذا، جيب قراءة هذه املبـادئ التوجيهيـة    .ةالشائعصطلحات املتعريفات والإىل الرجوع إىل 

 لتقارير وتقـدم يف وثيقـة منفـصلة       املقدمة ل كيانات  الباالستعانة مبسرد، مشترك بني مجيع      
)ICCD/CRIC(9)/13(.  

  قاريراملبادئ التوجيهية لرفع الت  -ثانياً    

 جدول احملتويات  )أ(    

 :التقارير املقدمة عن طريق منظمات اجملتمع املدين املعتمدةتتضمن   -٨
  قسم املعلومات العامة  )أ(
  قسم أفضل املمارسات  )ب(

منوذج ألفضل املمارسات حول تكنولوجيـات اإلدارة املـستدامة لألراضـي، مبـا يف                  
 التكيف ذلك

  قسم املعلومات عامة  )ب(    
  ت عامة عن الكيانات املبلّغةمعلوما

  قدمة للتقرير املبلدال
  لتقريرقدم لاالسم األول واألخري للشخص امل

  تفاصيل االتصال

تسترشد عمليات رفع التقارير بالنماذج، حيث حيدد منوذج واحد لكل مؤشر مـن               -٩
ص تفسريية  ويف إطار النماذج، حتتوي املناطق املظللة على معلومات ونصو        . مؤشرات األداء 

بينما تشمل املناطق البيضاء أغراض رفع التقارير وجيب استيفاؤها عن طريق البلدان األطراف             
املتأثرة من خالل البيانات الكمية ذات الصلة، أو حتديد مربعـات االختيـار مـن متعـدد           

 املعلومات السردية أو

  قسم أفضل املمارسات  )ج(    
وف يتم جتميع أفضل املمارسات اخلاصة      ـ، س V، واملرفق   COP.9/13رار  ـ للق وفقاً  -١٠

باتفاقيـة األمـم املتحــدة ملكافحـة التــصحر مبـا يتوافـق مــع األهـداف الــسبعة       
بناء القدرات  ‘ ٢‘تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكيف؛          ‘١‘:التالية

دارة املستدامة  حبث اإل /التصحر، وتردي األراضي واجلفاف ورصد وتقييم     ‘ ٣‘ورفع الوعي؛   
 اإلطـار الـسياسي، والتـشريعي       ‘٥‘إدارة املعرفة ودعم اختـاذ القـرار؛        ‘ ٤‘لألراضي؛  
 .املشاركة، والتعاون والتواصل‘ ٧‘املوارد؛ /تعبئة التمويالت‘ ٦‘ واملؤسسي؛
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ة املطلوبة لتنفيـذ    فعال عناصر خمتلفة من البيئة ال     ٧ إىل   ٢بينما تربز املوضوعات من       -١١
، يـشمل   )التـأثري غـري املباشـر     (سيع نطاق تقنيات اإلدارة املستدامة لألراضي       تو/وتعميم
هلا تأثري مباشر على التصحر، وتدهور      اإلجراءات اليت من شأهنا أن يكون        كافة   ١ املوضوع

 .األراضي وخفض معدالت اجلفاف

، ١٢، الفقرة   ICCD/CRIC(8)/5/Add.5 ملا هو حمدد يف الوثيقة       وفقاًوص،  اخوبوجه    -١٢
يشري إىل  " ، مبا يف ذلك التكيف    "تقنيات اإلدارة املستدامة لألراضي   " بعنوان   ١املوضوع  فإن  

تقنيات اإلدارة املستدامة لألراضي واليت تساهم بشكل مباشر يف الوقاية من، والتخفيف من             
 يعتربو. ومعاجلة آثار التصحر وتآكل التربة يف األراضي الزراعية وخدمات محاية النظام البيئي           

لتحقيق األهداف اإلستراتيجية   هو األساس    لتقنيات اإلدارة املستدامة لألراضي      ناجح ال تنفيذال
مع مخـس مـن     ويتكامل   كذلك   ١ املوضوع   كما يتحد .  اخلاصة باإلستراتيجية  ٣ و ٢،  ١

اإلدارة املـستدامة   ) أ: (، وهـي  COP.4/8النقاط اإلستراتيجية اليت حـددها القـرار        
مل امليـاه، والتربـة والنباتـات يف املنـاطق املتـأثرة؛            الستخدام األراضي، وتـش   

تطوير نظم مستدامة لإلنتاج الزراعـي      ) ج(االستخدام املستدام وإدارة املراعي؛       )ب(
إطالق برامج زراعة ) ه(تطوير مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة؛ و) د(وتربية املواشي؛ 

 .برامج تكثيف احلفاظ على التربة/التشجري/الغابات

أفـضل  "و "املمارسة اجليدة " و ،"ةاملمارس" تعريفات   ICCD/CRIC(8)/5/Add.5يوفر    -١٣
وقد مت إدراج تلك التعريفات يف املسرد العام والذي جتب اإلشارة إليه مـن قبـل                . "ممارسة

 للقـرار   ، وفقاً UNCCDاألطراف واهليئات األخرى اليت ترفع التقارير عند رفع التقارير إىل           
13/COP.9٨ة ، الفقر. 

 العام لتوثيق أفضل املمارسات واملـدرج يف        يكليرتكز منوذج رفع التقارير على اهل       -١٤
ICCD/CRIC(8)/5/Add.5    ؛ وهي خمصصة لعملية توثيـق أفـضل        ٤٣ إىل   ٤٠، الفقرات من

  .‘تقنيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكيف ‘١املمارسات واملتعلقة باملوضوع 
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 املـستدامة  تقنيـات اإلدارة  رفع التقارير اخلاصة بأفضل املمارسـات يف جمـال  لمنوذج     

  لألراضي، مبا يف ذلك التكيف
 تقنيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكيف

بإضافة أكـرب عـدد مـن    م قف ،تقنيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكيف"إذا كانت لديك أفضل املمارسات لرفع تقرير عن موضوع 
 النماذج وفقا ملا تقتضيه الضرورة 

   : املذكورة يف النموذج، أو يف جزء منه، مشمولة حبقوق امللكيةةوضح ما إذا كانت التقني
  
 
 

 
  . رجى ذكر املعلومات ذات الصلة واملتعلقة باجلهة صاحبة احلقوقيف حالة اإلجابة بنعم، ُي

  ) كلمة١٠٠د أقصى حب(
 
 
 
 
 
 

ف الوص

) البيئة الطبيعية والبشرية(شروط اإلطار :  نطاق أفضل املمارسات -١ القسم  

 
 
 
 

  
 
  
 

  
 

    نعم
    ال
 

    هكتار
 

    عدد األفراد
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  : املناخ
  ) كلمة٥٠د أقصى حب(
 

  : التربة
  ) كلمة٥٠د أقصى حب(
 

  : الطبوغرافيا
  ) كلمة٥٠د أقصى حب(
 

  : مستوى الدخل
  ) كلمة٥٠د أقصى حب(
 

  : مصادر الدخل األساسية
  ) كلمة٥٠د أقصى حب(
 

  : حقوق ملكية األراضي واستخدام األراضي
  ) كلمة٥٠د أقصى حب(

 
   ٢٥٠د أقصى حب
 
   ١٠٠د أقصى حب
 

                      وأهداف أفضل املمارسات   )                           األسباب املباشرة وغري املباشرة (                        املشكالت اليت متت معاجلتها   - ٢   م    القس

 
 
 
 
 

    أرض زراعية
    مراعي

    باتغا
    ةجمدبأرض 
     بشريةعمرةمست

    ) كلمة٣٠د أقصى حب) (حدد(أخرى 
 

    الوقاية
    التقليل
    التكيف
    اإلصالح
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 ) كلمة٥٠د أقصى حب( -١
 ) كلمة٥٠د أقصى حب( -٢
 ) كلمة٥٠د أقصى حب( -٣
 ) كلمة٥٠د أقصى حب( -٤
   ١٠٠د أقصى حب
 
 
 
 ) كلمة٥٠د أقصى حب( -١
 ) كلمة٥٠د أقصى حب( -٢
 ) كلمة٥٠د أقصى حب( -٣
 ) كلمة٥٠د أقصى حب( -٤

          األنشطة - ٣      القسم 

    - ١     اهلدف 
  ) كلمة٥٠د أقصى حب( -١
  ) كلمة٥٠د أقصى حب( -٢
 ) كلمة٥٠د أقصى حب( -٣
   -٢دف اهل
  ) كلمة٥٠د أقصى حب( -١
  ) كلمة٥٠د أقصى حب( -٢
 ) كلمة٥٠د أقصى حب( -٣

   -٣اهلدف 
  ) كلمة٥٠د أقصى حب( -١
  ) كلمة٥٠د أقصى حب( -٢
 ) كلمة٥٠د أقصى حب( -٣

   -٤اهلدف 
  ) كلمة٥٠د أقصى حب( -١
  ) كلمة٥٠د أقصى حب( -٢
 ) كلمة٥٠د أقصى حب( -٣
   ٢٥٠د أقصى حب
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   ٢٥٠د أقصى حب
 
 
 

) ةاجلهات املعنيالتعاون، املشاركة، دور (املشاركون املمثلون / املؤسسات-٤القسم   

 
 
  
  
 

  :  املشاركنيسردقم بفيف حالة اإلجابة بنعم، 
١-  
٢-  
٣-  
٤- 
 

   
   
   
   
   

  
 
 
 

  
  

 
  : ة املشاركة احمللياسرد اجلهات املعنيةيف حالة اإلجابة بنعم، 

١-  
٢-  
٣-  
٤-   
 
   كلمة ٢٥٠د أقصى حب
  

    نعم
    ال
 

    املبادرة احمللية
     اليت تقودها احلكومة-املبادرة الوطنية 
     اليت ال تقودها احلكومة–املبادرة الوطنية 
    املبادرة الدولية

    املشروع/رتكزة على الربنامجاملبادرة امل
  ) كلمة٣٠د أقصى حب) (حدد(أخرى 

  
  
  

  

 

    نعم
    ال
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  بأي شكل؟ فيف حالة اإلجابة بنعم، 

 
 

  
  

  
 

التحليل

  املسامهة يف التأثري-٥القسم 

 
 

  
  

:اإلنتاج أو اإلنتاجية
) كلمة٥٠د أقصى حب( -١
) كلمة٥٠د أقصى حب( -٢

): مبا يف ذلك املستوى الثقايف(املستوى االجتماعي واالقتصادي 
) كلمة٥٠ أقصى دحب( -١
) كلمة٥٠د أقصى حب( -٢

: املستوى البيئي
) كلمة٥٠د أقصى حب( -١
) كلمة٥٠د أقصى حب( -٢

 ):حدد(أخرى 
) كلمة٥٠د أقصى حب( -١
) كلمة٥٠د أقصى حب( -٢
  ) كلمة٥٠د أقصى حب( -١
  ) كلمة٥٠د أقصى حب( -٢

    نعم
    ال
 

    االستشارة
    املناهج التشاركية

    ) كلمة٣٠د أقصى حب) (حدد(أخرى 
 

    لتحسني الظروف املعيشية للسكان املتأثرين -١
    لتحسني ظروف النظم البيئية املتأثرة -٢
     بشكل فعالUNCCDافع على املستوى العاملي من خالل تنفيذ  جللب املن-٣
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  ال يف حفظ التنوع البيولوجي؟                 ّ  اقترحتها بشكل فع التقنية اليت/يف رأيك، هل تساهم أفضل املمارسات
 

  
  

 
  : اشرح األسباب

   ٢٥٠د أقصى حب
 
 
 
 

ّ التقنية اليت اقترحتها بشكل فع /يف رأيك، هل تؤثر أفضل املمارسات   ال يف التقليل من التغري املناخي؟                            
 

  
  

 
  : اشرح األسباب

   ٢٥٠د أقصى حب
 
 
 
 

ّ قنية اليت اقترحتها بشكل فع الت/يف رأيك، هل تؤثر أفضل املمارسات   ال يف التكيف مع التغريات؟                         
 

  
  

 
  : اشرح األسباب

   ٢٥٠د أقصى حب
 
 
 
 

    نعم
    ال
 

    نعم
    ال
 

    نعم
    ال
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  : يف حالة اإلجابة بنعم، خلص النتائج الرئيسية
   ٢٥٠د أقصى حب
 
 
 
 
 

       األخرى  UNCCD                 االرتباط مبواضيع - ٦      القسم 

 
 
 

  
  
  
  
  
   

 
ر والتكراختاذ القرار ا-٧القسم   

 

   
  
  

 
 

 )احلاجة حسب الصفوف من عدد أي أضف(يف حالة اإلجابة بنعم، أين؟ 
 :املوقع

 

    نعم
    ال
 

    بناء القدرة ورفع الوعي
     لألراضي املستدامةحبث التصحر وتدهور األراضي واجلفاف واإلدارة/مراقبة وتقييم

    إدارة املعرفة ودعم القرار
    سي، والتشريعي، واملؤسسيإطار العمل السيا

    املوارد/تعبئة التمويل
     املشاركة، والتعاون والربط الشبكي

 

    نعم
    ال
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احلكومات احمللية ذات الدوافع العالية، املزارعون املنضمون إىل هيئات جيدة التنظيم، الظروف املناخية املناسـبة          : أمثلة للظروف اليت تقود إىل النجاح تشمل      
يرتبط باإلطار احمللي وال ميكن تطبيقه يف       ) أ: ( فيمكنك تعريف، حتديد من وجهك نظرك ما إذا كان هذا الظرف           "ظروف النجاح "  لكل بالنسبة. اخلغاية،لل

 . ميكن تكراره يف أماكن أخرى مع تغيريات كبرية) ج(ميكن تكراره يف أماكن أخرى مع بعض التغيري؛ ) ب(مكان آخر؛ 

  ) كلمة٥٠د أقصى حب(- ١
  ) كلمة٥٠د أقصى حب( -٢
 ) كلمة٥٠د أقصى حب( -٣
 

  
  

 
 
 

  
  
  
 
 
 
 

 

    نعم
    ال
 

التصدير، /على سبيل املثال، ذات الصلة مبتطلبات ولوائح السوق، االسترياد        (احلوافز السياسية أو التنظيمية     
  )اخلاالستثمار األجنيب، دعم البحث والتطوير، 

  

على سبيل املثال، معدالت تفضيلية، املساعدات احلكومية، اإلعانات املالية، املنح النقديـة،            (احلوافز املالية   
  )اخلضمانات القروض، 

  

    )اخل الضرائب، الرسوم اجلمركية، الرسوم، أو خفضعلى سبيل املثال، اإلعفاء من (احلوافز الضريبية 
    املوارد/تعبئة التمويل
   والتعاون والربط الشبكياملشاركة،

    نعم
    ال
 

    احمللي
    ما دون الوطين

    الوطين
    دون اإلقليمي

     املشاركة، والتعاون والربط الشبكي
    الدويل
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  الدروس املستفادة -٨القسم 

  ) كلمة٥٠د أقصى حب( -١
  ) كلمة٥٠د أقصى حب( -٢
 ) كلمة٥٠د أقصى حب( -٣
  ) كلمة٥٠د أقصى حب( -١
  ) كلمة٥٠د أقصى حب( -٢
 ) كلمة٥٠د أقصى حب(  -٣
  )لمة ك٥٠د أقصى حب( -١
  ) كلمة٥٠د أقصى حب( -٢
 ) كلمة٥٠د أقصى حب( -٣

 
    

 
  


