
 

(A)   GE.13-61572    120813    120813 

  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
   عشرةالثانيةالدورة 

  ٢٠١٣ سبتمرب/أيلول ٢٦-١٧، ويندهوك، ناميبيا
   من جدول األعمال املؤقت‘٢‘)ب(٣البند 

   :يغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت ُتقدَّم إىل مؤمتر األطرافحتسني إجراءات تبل
  :النظر يف أفضل املمارسات املتبعة يف تنفيذ االتفاقية

   إىل أفضل املمارساتالوصول

   إىل أفضل املمارساتالوصول: النظر يف أفضل املمارسات املتبعة يف تنفيذ االتفاقية    

  مذكرة مقدَّمة من األمانة    

  جزمو    
أن تستعرض الدورات املقبلة للجنـة      ) ١٠-م أ /١٥املقرر  (قّرر مؤمتر األطراف      

  . إىل املعلومات املتعلقة بأفضل املمارساتالوصولاستعراض تنفيذ االتفاقية مدى إمكانية 
تقدمي مـا لـديها مـن أفـضل         على   وشجع املؤمتر األطراَف، يف املقرر نفسه،       

ما هو قائم من قواعد بيانات أفـضل املمارسـات؛          املمارسات لتدرج فيما ُيستحدث و    
اختيار قاعدة بيانات يوصى هبـا    ،٦وطلب إىل األمانة وإىل اآللية العاملية، بشأن املوضوع         

تدَرج فيها املعلومات اجلديدة املتعلقة بكل واحد من املواضيع، ومساعدة الكيانات املبلِّغة            
  .بيانات األساسية املوصى هباعلى تقدمي أفضل املمارسات لتدرج يف قاعدة ال

وتتضمن هذه الوثيقة معلومات عن األعمال اإلضافية اليت قامت هبا األمانة واآللية              
 للجنة استعراض ١١الدورة مع مداوالت اً ، متاشي١٠-م أ/١٥العاملية يف إطار تنفيذ املقرر      

يف دورهتا الثانية عشرة    تنفيذ االتفاقية، والنتائج اليت حتققت بشأهنا، كي تنظر فيها اللجنة           
 ١١الـدورة   وليستعني هبا أي مشروع مقرر قد ترغب اللجنة يف تقدميه إبـان انعقـاد               

  .األطراف ملؤمتر
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  مقدمة ومعلومات أساسية  -أوالً  
، زيادة فرص احلصول على املعلومات      ١٠-م أ /١٥قرر مؤمتر األطراف، يف مقرره        -١

 إىل األمانة أن حتدد قواعد البيانات املوصى هبا لكل موضـوع   عن أفضل املمارسات، وطلب   
لكـي ُتنقـل إليهـا       ٩-م أ /١٣مـن املواضيع السبعة الواردة يف املرفق اخلامس من املقرر          

  .البيانات واملعلومات احملفوظة يف قاعدة بيانات نظام استعراض األداء وتقييم تنفيذ االتفاقية
 للجنـة اسـتعراض   الدورة احلادية عشرة إىل   )١(األمانةوجاء يف التقرير الذي قدمته        -٢

تنفيذ االتفاقية أن املنظمات واملؤسسات التالية أعربت عن اهتمامها بدعم اللجنة يف جتميـع              
" تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبـا يف ذلـك التكيـف        "ونشر أفضل ممارسات    

، واستيفاء كلّ أو جـلّ      ")املستدامة لألراضي أفضل ممارسات اإلدارة    "   باً  ويشار إليها الحق  (
  :املعايري اليت حددها مكتب اللجنة

   ؛)٢()ENDA" (الطاقة والبيئة والتنمية"برنامج   )أ(  
  ؛)٣()IPOGEA(مركز أحباث املعارف التقليدية   )ب(  
  ؛)٤()OSS(مرصد الصحراء الكربى والساحل   )ج(  
  ؛)٥(برنامج األمم املتحدة للبيئة  )د(  
  .)٦()WOCAT(الدراسة العاملية لُنُهج وتكنولوجيات احلفظ   )ه(  

إىل االهتمـام    اإلعـراب عـن      دعوةفض  ، مل ت  "التمويل وتعبئة املوارد  "وعن نتائج     -٣
لذا، قررت األمانة واآللية العامليـة االسـتمرار يف         . املؤسسات املنشودة احلصول على طائفة    

  .املشاورات مع املؤسسات احملتمل أن تكون مهتمة
حبـصر   )٧( للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة  ١١الدورة  وأوصت بعض األطراف يف       -٤

مركزي ستودع  أفضل ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي وإتاحتها يف م       ب املعلومات املتعلقة 
لمقارنة بـني   تيسرياً ل  للتكرار و   مبادرة لتبادل البيانات منعاً    عن طريق ألفضل املمارسات أو    

__________ 

)١( ICCD/CRIC(11)/13 and Add.1.  
)٢( http://endaenergy.org/category/language/english/><.   
)٣( http://www.ipogea.org/site2/index.php/en><.  
)٤( <http://www.oss-online.org/>.  
)٥( <http://www.unep.org/>.  
)٦( <https://www.wocat.net/>.  
 للجنة اسـتعراض تنفيـذ      ١١ اللتني تتضمنان تقرير الدورة      Add.1 و ICCD/CRIC(11)/19انظر الوثيقتني    )٧(

  .٢٠١٣أبريل / نيسان١٩ إىل ١٥االتفاقية، اليت عقدت يف بون، بأملانيا، من 
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 هنج متكامل برفع مستوى التـآزر       عابت، إىل ا  ت أطراف كثرية، يف هذا الصدد     ودع. البلدان
  .والتعاون بني املؤسسات املشاركة يف الدعوة

وتشتمل هذه الوثيقة على معلومات عن األعمال اإلضافية اليت قامت هبـا األمانـة                -٥
مـع مـداوالت    اً  ، متاشـي  ١٠-م أ /١٥واآللية العاملية، والنتائج اليت حتققت يف تنفيذ املقرر         

 الثانيـة عـشرة  للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، كي تنظر فيها اللجنة يف دورهتا           ١١ الدورة
 ١١الـدورة   وليستعني هبا أي مشروع مقرر قد ترغب اللجنة يف تقدميـه إبـان انعقـاد                

  .األطراف ملؤمتر

   قواعد البيانات املوصى هباحتديد  -ثانياً  

  ستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكيفتكنولوجيات اإلدارة امل  -ألف  
مـع توصـيات    اً  للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وانسجام     ١١  الدورة يف أعقاب   -٦

 ٢األطراف يف تلك الدورة، ُعقدت مشاورات مع املؤسسات اخلمس املذكورة يف الفقـرة              
ممارسـات  أعاله، اليت أكدت مجيعها رغبتها يف التعاون ملساعدة اللجنة على جتميع أفـضل              

لكن تلك املؤسسات حتتاج إىل بعض االسـتثمارات        . )٨(اإلدارة املستدامة لألراضي ونشرها   
لتعديل نظمها إلدارة قواعد البيانات وما يتعلق بذلك من بروتوكوالت حبيث تتماشى مـع              

  .نظام استعراض األداء وتقييم تنفيذ االتفاقيةإجراءات ومناذج 
 مـن   مجلـة ن املطلوب من تلك املؤسسات أن تقدم        وذُكّر يف هذا املضمار بأن م       -٧

، )٢٠١٨-٢٠١٣(بية تدوم ست سنوات     ياخلدمات اليت تسديها األمانةُ حىت اآلن، لفترة جتر       
  :)٩(تشمل ما يلي

تسلّم واستضافة قاعدة بيانات نظام استعراض األداء وتقييم تنفيذ االتفاقية            )أ(  
  ي؛بشأن أفضل ممارسات اإلدارة املستدامة لألراض

خرى األبلغة  املكيانات  المن األطراف و  الواردة  جتميع املزيد من املعلومات       )ب(  
لألحكام احملددة املعتمدة مـن مـؤمتر       اً  عن أفضل ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي، وفق      

  ؛)١٠(األطراف

__________ 

 عن اهتمامه بالتعاون على جتميع ونشر أفضل املمارسـات          أعرب مرصد الصحراء الكربى والساحل أيضاً      )٨(
  ".البحث/ألراضي واجلفاف، ورصد اإلدارة املستدامة لألراضي، والتقييمالتصحر، وتدهور ا"بشأن 

  . ICCD/CRIC(11)/13انظر  )٩(
 .١٠-م أ/١٥ واملقرر ٩-م أ/١٣انظر املقرر  )١٠(
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َتعّهد قاعدة البيانات تلك وضمان سالمة البيانـات، وتـوفري البيانـات              )ج(  
  ، بواسطة منصات على اإلنترنت؛)١١( التصنيف املعتمد من مؤمتر األطرافواملعلومات حسب

تيسري احلصول على املعلومات عن أفـضل ممارسـات اإلدارة املـستدامة              )د(  
لسياسة تبادل البيانات اليت قد تنتهجها اتفاقية       اً  لألراضي وتأمني تعميم تلك املعلومات، وفق     

  تبليغ املعلومات املقدمة من األطراف؛األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف جمال 
تبادل البيانات واملعلومات عن أفضل ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي            )ه(  

  .سيوصي هبا مؤمتر األطرافاألخرى اليت ماثلة املبيانات القواعد /مع مؤسسات
أن نقـل   اً   للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية أيـض      ١٢وقد ترى األطراف يف الدورة        -٨
 أعاله يستلزمان وجود اتفاق     ٧ طرف ثالث وتقدمي اخلدمات املذكورة يف الفقرة          إىل ياناتب

اً وقد تؤدي هذه األخرية أيـض     . قانوين حمدد ُيربم بني األمانة وإحدى املؤسسات املوصى هبا        
جتميع وتبليغ  يف جمال   ق أعمال املؤسسات الشريكة األخرى      يتنستتوىل  دور املؤسسة الرائدة و   

  .ات املناسبة عن أفضل ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضياملعلوم
، اليت تستضيفها جامعة    "الدراسة العاملية لُنُهج وتكنولوجيات احلفظ    "وأعربت أمانة     -٩

موارد بشرية    برين، عن اهتمامها بتنسيق جهود املؤسسات اخلمس؛ وقد خصصت هلا أصالً          
مكنة لتسهيل إنشاء شبكة بيانات عاملية عـن        لتحليل عدد من اخليارات التقنية واملؤسسية امل      

  .أفضل ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي
 إىل البيانـات وتبـادل      الوصـول دعم الشبكةَ منصة على اإلنترنت لتيـسري        توس  -١٠

حرة للحصول على   ستوفَّر للممارسني واملستعملني النهائيني فرص جمانية و      من مث   و. املعلومات
ات وأوثقها عن أفضل ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي، مثل أدوات          أكرب عدد من املعلوم   

  .اتالقراراختاذ دعم 
وإضافة إىل تأكيد برنامج األمم املتحدة للبيئة اهتمامه باملشاركة يف املبادرة وتبـادل               -١١

فإنه املعلومات اجملمعة يف قواعد البيانات املتعلقة بأفضل ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي،            
الستكشاف فرص التمويل لتغطية االستثمارات األولية املطلوبة، من جهات مثل          اً  مستعد أيض 

  .مرفق البيئة العاملية وشركاء تقنيني وماليني آخرين حمتملني
، رغم مشاركتها   )الفاو(وجيدر باملالحظة أن منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة           -١٢

هتمام، قصد جتنب االزدواجية مع الدور الرئيس الذي تؤديه         عن اال اإلعراب  الرمسية يف دعوة    
، أكدت عزمها على دعم هذه املبـادرة        )١٢("الدراسة العاملية لُنُهج وتكنولوجيات احلفظ    "يف  

__________ 

  .١٠-م أ/١٥انظر مرفق املقرر  )١١(
؛ واسـتمرت يف    "الدراسة العاملية لُنُهج وتكنولوجيات احلفظ    "الفاو ومؤسسات أخرى جزء من فريق إدارة         )١٢(

من الناحيتني التقنية واملالية علـى      ن املاضيني يف دعم قاعدة بياناهتا وأدواهتا وتطوير منتجاهتا بفاعلية،           العقدي
  .حد سواء



ICCD/CRIC(12)/5 

GE.13-61572 6 

رض باعها الطويل وخربهتا وقاعدهتا املعرفية يف جمال اإلدارة املستدامة لألراضي التفاقيـة             وع
  .)١٣(األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وفق أساليب ُينعم فيها النظر الحقاً

   املواردتعبئةالتمويل و  -باء  
  عن االهتمام بأفـضل    اإلعرابال تستويف أي من املؤسسات اليت شاركت يف دعوة            -١٣

املقتضيات األساسية لإلشراف على قواعد بيانات يف هذا        " التمويل وتعبئة املوارد  "ممارسات  
عـن  اً  يف هذا امليدان رمسي   اً  ويف الوقت نفسه، مل تعرب املؤسسات املعترف خبربهتا دولي        . اجملال

يف فالظاهر أن ثغرة معرفية ال تزال موجودة يف هذا اجملال، مبا يف ذلـك               . اهتمامها بالدعوة 
. أهداف ومنهجيات جتميع ونشر املعلومات عن أفضل ممارسات تعبئة املوارد لتنفيذ االتفاقية           

ومبادئ اإلبالغ التوجيهيـة  نماذج  ال(واحلال أن مؤمتر األطراف مل يعتمد بعد أساليب حمددة          
، ومـن املطلـوب أن    )١٤(ميكن التوسل هبا إلدارة املعلومات يف هذا امليدان       ) وقواعد البيانات 

  .تشاور األطراف أكثر يف هذه املسألةي
ويف ظل الظروف السائدة، رميا َحُسن وضع إطار حمدد لتـسهيل جتميـع أفـضل                 -١٤

إىل التعريفـات واملبـادئ املبينـة يف    اً  وحتليلـها، اسـتناد  ٦املمارسات بشأن املوضـوع    
طبة البلدان   خمتلفة ملخا  مناذجوميكن إلطار اإلبالغ أن يستعمل      . ICCD/CRIC(10)/16 الوثيقة

بالتركيز على اإلبالغ بإجراءات التمويل، وعملية     رة األطراف يف االتفاقية، مثالً    أثاملتقدمة واملت 
ومىت ُوضعت بنية جتميع املعلومات املناسبة وحتليلـها وقياسـها،          . تعبئة املوارد، على التوايل   

  .أمكن إنشاء قاعدة بيانات إلدارة تلك املعلومات
إنشاء فريق عامل يضم املؤسسات اليت عربت عن اهتمامها بصفة غري           وعليه، اقُترح     -١٥

أفضل املمارسات  عن  ، ويكلَّف بوضع إطار لإلبالغ      )١٥(رمسية باملشاركة يف حبث هذه املسألة     
الذي سيمثل يف النهاية األساس املرجعـي لبنـاء قاعـدة           " التمويل وتعبئة املوارد  "يف جمال   
قترح ملموس عن إطـار اإلبـالغ هبـذا املوضـوع يف      واهلدف من ذلك تقدمي م    . البيانات
  :وينبغي أن يشتمل املقترح على اآليت.  للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية١٣ الدورة

اً استناد" املمارسة الفضلى يف جمال التمويل وتعبئة املوارد      "    لتعريف واضح     )أ(  
  ؛ICCD/CRIC(10)/16إىل الوثيقة 

__________ 

املوسعة وإطارها االستراتيجي اجلديد،    " الدراسة العاملية لُنُهج وتكنولوجيات احلفظ    " شراكة   عربمبا يف ذلك     )١٣(
  .و االستراتيجي اجلديدوبواسطة املشاريع املناسبة يف إطار برنامج الفا

 Draft format and methodological guidelines for reporting " املعنونةICCD/CRIC(10)/16انظر الوثيقة  )١٤(

on best practices on funding and resources mobilization".  
قتصادي، واملبـادرة املاليـة     مثل مديرية التعاون من أجل التنمية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان اال             )١٥(

  .لربنامج األمم املتحدة للبيئة
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التمويـل وتعبئـة    " املمارسة الفضلى يف جمال      جمموعة من املعايري لتحديد     )ب(  
  ف يف االتفاقية؛اطراأل ةتقدمامل واملتأثرة انلبلدل" املوارد

  جمموعة من املؤشرات لتقييم أفضل املمارسات يف هذا امليدان؛  )ج(  
واآلخر بالبلدان املتقدمة   أثرة  أحدمها خاص بالبلدان األطراف املت    (منوذجان    )د(  

  ؛"التمويل وتعبئة املوارد"أفضل ممارسات عن اإلبالغ رشاد إل) ملاليةاألطراف واملؤسسات ا
على املعلومـات   اً  املوارد التقنية واملالية الالزمة إلنشاء قاعدة بيانات اعتماد         )ه(  

  .نماذجالواردة يف ال
بـصورة غـري   املؤسسات اليت أعربت  يف بادئ األمر    الفريق العامل   أن يضم   وميكن    -١٦

، وأن يظل   "التمويل وتعبئة املوارد  "ها باملشاركة يف مناقشة أفضل ممارسات       عن اهتمام رمسية  
اإلسهام مبا لديها   أي مؤسسة أخرى ترغب يف االنضمام يف مرحلة الحقة و         ضم  على  اً  منفتح
 املنظمات املعنية يف هـذه      شاركةتيسري توسيع نطاق م   اً  نه أيض امكبإو. معارف وخربات من  

ملشاورات التقنية الالزمة الستحداث ما يناسب من وسائل اإلبالغ افيما هو أبعد من العملية، 
  .أفضل املمارسات املتعلقة هبذا املوضوععن 
وينبغي تعديل اجلدول الزمين الستعراض املواضيع األساسية ألفـضل املمارسـات             -١٧

  .لراهنةحبيث يتوافق مع الظروف ا )١٦(١٠-م أ/١٥املتعلقة بتنفيذ االتفاقية املعتمدة مع املقرر 

  االستنتاجات والتوصيات  -ثالثاً  
 للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية النظر يف تقدمي        ١٢رمبا تود األطراف يف الدورة        -١٨

  : ملؤمتر األطراف، يتضمن العناصر التالية١١الدورة مشروع مقرر إىل 
جلنة استعراض  "دعوة املؤسسات اليت أعربت عن اهتمامها بدعم عمل           )أ(  
تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف      "املتعلق بأفضل ممارسات    " تفاقيةتنفيذ اال 

إىل مواصلة جهودها املشتركة إلتاحة تلك املعلومات ألصـحاب القـرار        " ذلك التكيف 
  ؛ على سبيل املثالواملستعملني النهائيني، عن طريق إنشاء شبكة بيانات عاملية

بات اإلدارية والقانونية الالزمة لنقل البيانـات        الترتي مامتمطالبة األمانة بإ    )ب(  
واملعلومات عن أفضل ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكيف، املخزنة            
يف قاعدة بيانات نظام استعراض األداء وتقييم تنفيذ االتفاقية، إىل املؤسسة اليت تـشرف              

  على شبكة البيانات العاملية؛

__________ 

اجلدول الزمين املقتـرح السـتعراض مواضـيع أفـضل          "، املعنون   ٣، املرفق، اجلدول    ١٠-م أ /١٥املقرر   )١٦(
  ".٧ إىل ١املمارسات من 
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ألطراف املتقدمة واملؤسسات التقنية واملالية إىل اإلسـهام      دعوة البلدان ا    )ج(  
يف إقامة شبكة البيانات العاملية واملنصة الشبكية املتعلقة بأفضل ممارسات اإلدارة املستدامة            

  لألراضي؛
خرى، مثل منظمات اجملتمع املدين،     األبلغة  املكيانات  الدعوة األطراف و    )د(  

ضل املمارسات املتصلة باملوضوع لتعزيز القاعـدة       إىل االستمرار يف عرض حاالت عن أف      
  املعرفية عن اإلدارة املستدامة لألراضي؛

مطالبة األمانة واآللية العاملية بتسهيل املشاورات بني املنظمات املعنية بغية            )ه(  
واملواضـيع األساسـية    " التمويل وتعبئة املوارد  "أفضل ممارسات   عن  حتديد إطار لإلبالغ    

  منها فريق عامل غري رمسي مفتوح العضوية؛األخرى، بسبل 
باسـتعراض التقـومي الـوارد يف       اً  مطالبة األمانة واآللية العاملية أيـض       )و(  
 للجنة استعراض تنفيذ    ١٣، واقتراح إطار زمين معدل على الدورة        ١٠-م أ /١٥ املقرر

  هلذا املقرر؛اً االتفاقية لتجميع أفضل املمارسات وفق
بأن تواصل مشاوراهتا مع املؤسـسات واملنظمـات        اً  يضمطالبة األمانة أ    )ز(  

املعنية قصد حتديد قواعد البيانات املوصى هبا ملا تبقى من مواضيع أساسية عـن أفـضل                
  املمارسات؛

تكليف مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، بالتشاور مع مكتب جلنة            )ح(  
  اآللية العاملية بشأن تنفيذ هذا املقرر؛العلم والتكنولوجيا، بتقدمي توجيهات إىل األمانة وإىل 

مطالبة األمانة واآللية العاملية بتقدمي تقرير عن تنفيـذ هـذا املقـرر إىل                )ط(  
  .الدورات املقبلة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

        


