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  اإلطار املشترك لتحديد واختيار أفضل املمارسات

  موجز
، على أنّ وظيفة من الوظائف األساسية ٨-م أ/٣ر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  نص مقرر مؤمت    -١

وقد طلب األطراف من األمانة، يف الدورة السابعة للجنة . للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية تتمثل يف مجع ونشر أفضل املمارسات
ا األطراف يف الـدورة     ـظر فيه ـديد واختيار أفضل املمارسات لكي تن     استعراض تنفيذ االتفاقية، استنباط إطار مشترك لتح      

  .الثامنة للجنة
 اليت تتفق مع    ،يف هذه الوثيقة تصنيفاً ممكناً ألفضل املمارسات املقبلة يف إطار االتفاقية          املعروض  اإلطار املقترح   ويوفّر    -٢

وحيدِّد التقرير الغرضـني    ). ٢٠١٨-٢٠٠٨(فيذ االتفاقية   اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تن         
الرئيسيني من مجع أفضل املمارسات يف إطار االتفاقية، وُيحدِّد املنهجيات واإلجراءات جلمع وإقرار أفضل املمارسات باالستناد           

أفضل املمارسات من إلتاحة ملمكنة السيناريوهات االعرض العاملي العام ملناهج الصيانة وتكنولوجياهتا، ويربز ضعها يإىل منهجية 
  .جانب جمموعة من أصحاب املصلحة يف إطار االتفاقية

وقد يرغب األطراف يف جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا الثامنة النظر يف الوثيقة والتقدم بتوصيات إىل مؤمتر                    -٣
ومن املقترح إقامة مرحلة جتريبيـة ميكـن   . ٢٠١٠بدأ يف عام   عل اإلطار املقترح عملياً لدورة اإلبالغ املقبلة اليت ت        جلاألطراف  

  .موعات املواضيعية املقترحة السبعمبوجبها جتميع أفضل املمارسات بشأن جمموعة أو جمموعتني من اجمل
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  احملتويات
  الصفحة  راتـالفق  

  ٥  ٤- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ةمقدم  - أوالً 
  ٦  ٦- ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معلومات أساسية  - ثانياً 
  ٦  ١٨- ٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جلمع أفضل املمارساتاملوضوعات املقترحة   - ثالثاً 
  األساس املنطقي العام جلمع أفضل املمارسات وإقرارها ونـشرها علـى             - رابعاً 

  ١٠  ٥٣- ١٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أساس الشراكة والتآزر  
  ١٠  ٢٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعريف أفضل املمارسات  - ألف  
  تعريف أفضل املمارسات يف إطـار اتفاقيـة األمـم املتحـدة              - باء   
  ١٠  ٢١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملكافحة التصحر    
  ساس املنطقي جلمع أفضل املمارسات يف إطار اتفاقية األمـم          األ  - جيم  
  ١٠  ٢٣- ٢٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املتحدة ملكافحة التصحر    
  األطر املقترحة جلمع أفـضل املمارسـات يف إطـار االتفاقيـة             - دال   
  ١١  ٣٤- ٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وإقرارها ونشرها    

  احلاجة إىل فرق عمل أو أفرقة خرباء إلقامة شراكات مع أمانـة             - هاء 
 املتحدة ملكافحة التصحر يف استنباط وحدات خاصة اتفاقية األمم

  ١٣  ٣٧- ٣٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبوضوعات حمددة 
  ١٤  ٣٩- ٣٨  . . . ثار أفضل املمارساتآوضع جمموعة مؤشرات لقياس نتائج و  - واو 
  ١٤  ٤٥- ٤٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أشكال الوحدات لتوثيق أفضل املمارسات  - زاي
  ١٦  ٥٣- ٤٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األساليب واإلجراءات جلمع البيانات  - حاء 

  تـردي / املعلومات عن أفضل املمارسات ذات الصلة بالتـصحر  استعراض  - خامساً 
األراضي واجلفاف، القائمة على شبكة اإلنترنت، واقتراحات خللق تآزر مع 

  ١٨  ٥٨- ٥٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املبادرات اجلارية
مصادر بيانات أفضل املمارسات فيما يتعلق باإلدارة املـستدامة           - ألف

  ١٨  ٥٧- ٥٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لألراضي
  ١٩  ٥٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملبادرات اجلاريةمقترحات خللق تآزر مع ا  - باء 

  ٢٠  ٦٦- ٥٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . أصحاب املصلحة واإلجراءات جلمع أفضل املمارسات  - سادساً 
  ٢٠  ٥٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موفرو املعلومات عن أفضل املمارسات  - ألف
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  )تابع( احملتويات
  الصفحة  راتـالفق  

  )تابع (- سادساً 
إدماج املعلومات عن أفضل املمارسات اليت تقدمها منظمـات            - باء 

  ٢٠  ٦٤- ٦٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يناجملتمع املد
  ٢١  ٦٦- ٦٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مستخدمو املمارسات اجليدة  - جيم

  إقرار أفضل املمارسات ونشرها على املستويات الوطين ودون اإلقليمـي           - سابعاً 
  ٢٢  ٧٣- ٦٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واإلقليمي

  ٢٣  ٧١- ٦٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اختيار أفضل املمارسات وإقرارها  - ألف
  ٢٤  ٧٣- ٧٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رفع مستوى أفضل املمارسات/نشر  - باء 

  ٢٥  ٧٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  والتوصياتاالستنتاجات  - ثامناً 

  املرفق

  ٢٦  . . . . . . . اخلرباء ومراكز االمتياز ألغراض املوضوعات ذات الصلة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
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   مقدمة- أوالً 
ُيعّد حتديد ونشر أفضل املمارسات املتعلقة بتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وظيفـة مـن                  - ١

اخلطـة وإطـار العمـل      و ٨- م أ /٣املقـرر   مبوجب  ة بلجنة استعراض تنفيذ االتفاقية      الوظائف األساسية املنوط  
ومع مراعاة أمهية ). االستراتيجية) (٢٠١٨- ٢٠٠٨(االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

ات لكي ينظر فيها    هذه الوظيفة، طلب األطراف من األمانة استنباط إطار مشترك لتحديد واختيار أفضل املمارس            
  .األطراف يف الدورة الثامنة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

وتوفِّر هذه الوثيقة إطاراً وتقدم معلومات لألطراف عن البنية اإلمجالية الالزمة لتجميع أفضل املمارسات                - ٢
  .يف إطار االتفاقية وإقرارها ونشرها لعملية االستعراض اليت ستقوم هبا اللجنة

تاج األمر إىل جمموعة من املعايري لتحديد أفضل املمارسات يف إطار االتفاقية املنبثقة عـن التقـارير                 وحي  - ٣
. باستخدام املواضيع واملـسائل ذات الـصلة      وذلك  الوطنية والتقارير الواردة من كيانات أخرى مقدِّمة لتقارير،         

  :وحتقيقاً هلذه الغاية، سوف تتوىل هذه الوثيقة ما يلي

 تعريف وتصنيف ألفضل املمارسات فيما يتعلق باالتفاقية وتنفيذها، مع مراعـاة خاصـة              توفري  )أ(  
  لألهداف االستراتيجية والعملية لالستراتيجية، وأحكام االتفاقية ذات الصلة، ومقررات مؤمتر األطراف؛

  حتديد مقدِّمي املعلومات ومستخِدميها النهائيني فيما يتصل بأفضل املمارسات؛  )ب(  
حتديد مصادر املعلومات وإجراءات احلصول عليها فيما يتعلق بأفضل املمارسات املقدَّمة مـن               )ج(  

  أو من خالل التقارير املقدَّمة من خمتلف الكيانات املقدِّمة لتقارير وجلنة العلم والتكنولوجيا؛/البلدان األطراف و
 مبا يف ذلك آليـات      ،ولوياتحتديد اإلجراءات واملنهجيات إلقرار أفضل املمارسات حبسب األ         )د(  

  تفويض هذه الوظائف إىل مؤسسات ُيحّددها األطراف؛
  تقدمي شكل منوذجي لإلبالغ عن أفضل املمارسات مبا يتفق واالستراتيجية؛  )ه(  
حتديد اإلجراءات والُسُبل اليت ميكن من خالهلا نشر أفضل املمارسات، مبا يف ذلك بالوسـائل                 )و(  

  القائمة على الشبكة؛
التقدم بتوصيات بشأن الروابط املؤسسية مع املنظمات اليت ميكن أن تساعد يف جتميع وحتليـل                 )ز(  

  .أفضل املمارسات فيما يتعلق مبختلف املوضوعات

وتشدِّد الوثيقة على أن التناسق الزم للتوصل إىل جمموعة بيانات متماسكة لالستعراض الشامل تغـذيها                 - ٤
املعلومات تقدمي هتدف إىل حتديد مصادر املعلومات وُسُبل و استعراض تنفيذ االتفاقية جلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة

وتعطي الوثيقة صورة عامة عن جمموعة البيانات القائمـة واملتعلقـة بأفـضل    . إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  
 إشراك املؤسسات ذات الصلة يف املمارسات ذات الصلة باالتفاقية واملتاحة على شبكة اإلنترنت، بغية توضيح ُسُبل

اخلارجية غري املقدَّمة من خالل التقارير      املعلومات  كما تتقدم الوثيقة مبقترحات حول كيفية إتاحة        . هذه العملية 
  .الرمسية للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
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   معلومات أساسية- ثانياً 
وعمليـة  . رصد تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية   تقوم األمانة حالياً باستنباط نظام جديد لإلبالغ لتوثيق و          - ٥

صياغة أدوات اإلبالغ جارية وهي تتوقف على القرارات اليت سُتتخذ يف دورة مؤمتر األطراف التاسـعة بـشأن                  
، سيتضمن شـكل    ICCD/CRIC(8)/5الواردة يف الوثيقة    ووفقاً للمقترحات   . جمموعات مؤشرات التأثري واألداء   

 ذلك أهنا ُتعترب جزءاً ال يتجزأ من - علق بأفضل املمارسات والنجاحات والدروس املستفادة اإلبالغ اجلديد فرعاً يت
وبالتايل . ملعارف لدعم كلّ من صانعي السياسات واملستخِدمني النهائيني يف تنفيذ االتفاقية          النظام الفعال لتقاسم ا   

  وهذا يـستلزم تقييمـاً     . ذ االتفاقية أصبح جتميع أفضل املمارسات ونشرها عنصريني أساسيني يف استعراض تنفي         
ملا ُيشكِّل أفضل املمارسات يف إطار االستراتيجية، وكيفية جتميع العينات وإقرارها وحتليلها ونشرها على جمموعة               

  .واسعة متنوعة من أصحاب املصلحة يف االتفاقية يف إطار االستراتيجية

 يف استعراض تنفيذ االستراتيجية ويف حتديد ونـشر         وستلعب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية دوراً مركزياً        - ٦
املمارسات بني جلنة العلم ونظراً للروابط القائمة فيما يتصل بأفضل   . أفضل املمارسات فيما يتصل بتنفيذ االتفاقية     

 نظر مكتيب كلّ منهما قد أُخذت بعني االعتبار لدى          اتوالتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، فإن وجه      
  .ياغة هذه الوثيقةص

   املوضوعات املقترحة جلمع أفضل املمارسات- ثالثاً 
يوفّر النطاق الواسع لألهداف الواردة يف االستراتيجية بطبيعة احلال جمموعة واسعة من املوضوعات املختلفة                - ٧

 جمموعـات  وتصنيف أفـضل املمارسـات إىل  . ذات الصلة باالتفاقية واليت ميكن من خالهلا مجع أفضل املمارسات     
واالعتماد على اجملموعات املواضيعية املـستخدمة      . مواضيعية الزم لتنظيم وتيسري إدارة املعلومات بشأن هذه املسألة        

، )٤- م أ/٨ و٥- م أ/١املوضوعات الرئيسية واجملاالت ذات األولوية الواردة يف املقررين   (سابقاً يف استعراض التنفيذ     
.  على األهداف االستراتيجية األربعة واألهداف العملية اخلمسة لالسـتراتيجية  جيب أن يركِّز مجع أفضل املمارسات     

  : وتبني املقارنة بني اجملموعات املواضيعية املستخدمة سابقاً وأهداف االستراتيجية أن من السهل حتقيق التطابق

، يسرد  " االتفاقية إعالن بشأن التعهدات املتصلة بتعزيز تنفيذ االلتزامات مبوجب       "،  ٤- م أ /٨املقرر    )أ(  
 وفقاً للخطـط    ٢٠١٠- ٢٠٠١اجملاالت االستراتيجية اليت حتتاج إىل اختاذ إجراءات على مجيع املستويات يف العقد             

  واألولويات الوطنية وطبقاً ألحكام االتفاقية؛
 يعرِّف املوضوعات الرئيسية لكي تستعرضها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، حىت ٥- م أ/١املقرر   )ب(  

  .انعقاد الدورة السابعة ملؤمتر األطراف وأثناءها

ومتت مقارنة املوضوعات احملددة يف هذين املقررين مع األهداف االستراتيجية واألهداف العملية وتـأثري                - ٨
وانطالقاً من هذه املقارنة، وباالستناد إىل فرضية أن أفـضل          . كل منها املتوقَّع والنتائج املتوخاة يف االستراتيجية      

مارسات حتتاج إىل تنسيق مع االستراتيجية، مت حتديد املوضوعات السبعة التالية اليت ميكن وفقاً هلا تصنيف أفضل امل
  :إلبالغ يف املستقبلاممارسات 
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  تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكيف  -١
  بناء القدرات وإذكاء الوعي  -٢
البحـث يف   /التصحر وتردي األراضي واجلفاف والرصد والتقييم       -٣

  جمال اإلدارة املستدامة لألراضي
  القرارصنع إدارة املعارف ودعم   -٤
  إطار السياسات العامة واإلطار التشريعي واملؤسسي  -٥
  دتعبئة املوار/التمويل  -٦
  املشاركة والتعاون والربط الشبكي  -٧

  
  

بيئة متكينية لتنفيذ تكنولوجيات اإلدارة 
  )تأثري غري املباشرال(املستدامة لألراضي 

التمكينيـة الالزمـة لتنفيـذ      تنطوي على خمتلف عناصر البيئة      يف حني أن املوضوعات من الثاين إىل السابع           - ٩
، فإن هذه املوضوعات تؤثر على اعتماد )التأثري غري املباشر(رفع مستوى تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي /ونشر

 مجيع ١وعلى خالف ذلك، يتضمن املوضوع ). ١املوضوع ( وابتكار تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي وتكييف
  .اإلجراءات على األرض اليت هلا تأثري مباشر على التصحر، وتردي األراضي، والتخفيف من آثار اجلفاف

تداخل يف بعض األحيان، أي أن تفاعالت وأوجه الترابط، وقد تالواملوضوعات السبعة مترابطة من خالل   - ١٠
أحـد  بعض املشاريع واألنشطة املضطلع هبا يف إطار االتفاقية قد ال تكون قابلة للتـصنيف بـشكل واضـح يف          

  .املوضوعات السبعة

   التفاعل بني املوضوعات وتأثري املوضوعات على أهداف االتفاقية- ١الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  
  :التأثري على

الفقر واإلنتاجيـة وخـدمات
  النظم اإليكولوجية

  :١املوضوع 
ات اإلدارة املستدامةتكنولوجي
  لألراضي

  :٧املوضوع 
املشاركة والتعاون والـربط

  الشبكي

  :٦املوضوع 
  تعبئة املوارد/التمويل

  :٥املوضوع 
 اإلطار السياسي واملؤسسي

  :٤ املوضوع
 إدارة املعارف ودعم القرارات

  :٣املوضوع 
التصحر وتـردي األراضـي
واجلفاف ورصـد وتقيـيم

 اإلدارة املستدامة لألراضي

  :٢املوضوع 
  بناء القدرات وإذكاء الوعي
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 التفصيل أدناه، كما ترد اإلشارة إىل أهـداف االسـتراتيجية           ويرد شرح املوضوعات السبعة مبزيد من       - ١١
  .ومقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة اليت استنبطت منها املوضوعات املذكورة

، ٤- م أ/٨ واملقرر ٥- م أ/١املقرر ( )١(تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكيف: ١املوضوع 
  )٣ و٢ و١واألهداف االستراتيجية 

وتكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي تساهم بشكل مباشر يف الوقاية والتخفيف وإصـالح التـصحر                - ١٢
وحفـظ  وتردي التربة على أراضي احملاصيل وأراضي الرعي والغابات، هبدف حتسني سبل عيش السكان املتضررين               

ة هو األساس لتحقيق األهداف االستراتيجية      وجناح تنفيذ تكنولوجيات اإلدارة املستدام    . خدمات النظم اإليكولوجية  
  :  وهـي  ٤- م أ /٨ يتضمن هذا املوضوع مخسة جماالت استراتيجية حددها املقرر          ،وباإلضافة إىل ذلك  . ٣ إىل   ١من  

االستخدام واإلدارة ) ب(، مبا فيها املياه والتربة والنبات يف املناطق املتضررة؛ املستدامة الستخدام األراضيدارة اإل) أ(
تطوير مصادر  ) د(تطوير نظم اإلنتاج الزراعي وتربية املاشية يف املزارع بشكل مستدام؛           ) ج(ملستدامان للمراعي؛   ا

  .تكثيف برامج حفظ التربة/احلراجة/وضع برامج إلعادة احلراج) ه(طاقة جديدة ومتجددة؛ 

  )٤ واهلدف التنفيذي ١هلدف التنفيذي ، ا٤-م أ/٨، واملقرر ٥-م أ/١املقرر (بناء القدرات وإذكاء الوعي : ٢املوضوع 

بناء القدرات لتحسني ختطيط برامج العمل الوطنية وتنسيقها وتنفيـذها          ) أ: (يشمل هذا املوضوع ما يلي      - ١٣
لتيسري عمليات مجع البيانات والرصد والتقييم وتبادل املعارف وتدريب املستشارين على اجلوانب التقنيـة لتـدابري                

بشأن املسائل البيئية وأمهية اإلدارة املستدامة (إذكاء الوعي والتثقيف ) ب(راضي، وما إىل ذلك؛ اإلدارة املستدامة لأل
  ).واضعو السياسات/املدرسة، والشباب، وعامة اجلمهور، وصانعو القرار(على خمتلف املستويات ) لألراضي

  

                                                      

. رة املستدامة لألراضي  اإلداكثرياً ما ُتستخدم ألفاظ املمارسات والتدابري والتكنولوجيات كمرادفات يف سياق            )١(
 :  التعبريين التاليني نستخدم يف هذا التقرير،مصطلحي ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي وأفضل املمارساتولتفادي اخللط بني 

مبا يف ذلك   (تشري إىل مجيع املوضوعات     و) ال تقتصر على اإلدارة املستدامة لألراضي     (وهي   أفضل املمارسات 
  ).طار املايل واملؤسسيعلى سبيل املثال اإل

خبـصوص أراضـي    (ُتعّرف بأهنا تدخُّل على املستوى امليـداين        وهي   تكنولوجيا اإلدارة املستدامة لألراضي   
عزز الطاقة اإلنتاجيـة لألراضـي يف   ُييصون أو ) احملاصيل، وأراضي الرعي، وأراضي األحراج، وغري ذلك من األراضي      

مبا يف ذلك منع تآكل التربة أو احلد منه، ورص األرض، وامللوحة؛ وحفظ مياه              (ردي  اجملاالت املتأثرة أو املتضررة من الت     
والتكنولوجيا تتمثل يف واحد أو أكثر من اإلجـراءات         ). فها؛ واحلفاظ على خصوبة التربة أو حتسينها، اخل       رالتربة أو ص  

، والتدابري  )وزراعة املدرجات، والتغطية بالقش   مثالً الزراعة البينية    (القياسات الزراعية   : اليت تندرج ضمن الفئات التالية    
مثل السطوح املدرجة أو    (، والتدابري اهليكلية    )مثل غرس األشجار، واحلواجز والسياج الواقية، وشرائط العشب       (النباتية  

 ).مثل تغري استخدام األراضي، وإقفال املناطق، والرعي بالتناوب(، وتدابري اإلدارة )احلواجز، والسطوح املستوية
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 اإلدارة املـستدامة لألراضـي      البحث يف جمال  /التصحر وتردي األراضي واجلفاف والرصد والتقييم     : ٣املوضوع  
  )٣ واهلدف التنفيذي ٥- م أ/١ واملقرر ٤- م أ/٨املقرر (

الوضع واالجتاهات يف الزمان (التصحر ورصد اإلدارة املستدامة لألراضي ) أ: (يشمل هذا املوضوع ما يلي  - ١٤
ت الصلة بالتصحر وتردي ، مبا يف ذلك وضع معامل مرجعية؛ وأنشطة البحث لتقييم العوامل والعمليات ذا)واملكان

، مبا يف ذلك التفاعـل بـني اإلدارة         ) االقتصادية - العوامل الفيزيائية اإلحيائية واالجتماعية     (األراضي واجلفاف   
العوامل املتعلقة بالـسياسات    (التخفيف من آثار تغري املناخ والعوامل غري املباشرة         /املستدامة لألراضي والتكيف  
تردي األراضي، فضالً عن احلواجز القائمة      /للتصحر)  االقتصادية - املالية واالجتماعية   العامة والعوامل املؤسسية و   

تطوير أنظمة لإلنذار املبكر للتنبؤ باجلفاف باالستناد إىل رصد البيانات        ) ج(يف طريق اإلدارة املستدامة لألراضي؛      
  ).مؤشرات اجلفاف(املناخية 

  )٣، اهلدف التنفيذي ٤- م أ/٨قرر امل(إدارة املعارف ودعم القرارات : ٤املوضوع 

التصحر وتردي األراضي   جماالت  الوثائق وتقييم املعارف واخلربات يف      ) أ: (يتضمن هذا املوضوع ما يلي      - ١٥
نشر وتبادل املعارف، وتيسري ) ب(؛ )مبا يف ذلك املعارف التقليدية والعلمية(واجلفاف واإلدارة املستدامة لألراضي 

دعم القرارات على أساس حتسني املعرفة بالعوامل والعمليات ) ج(؛ ا إىل املعرفة والتكنولوجيوصول البلدان النامية
  .ذات الصلة بالتصحر وتردي األراضي واجلفاف

  )٢، واهلدف التنفيذي ٥- م أ/١املقرر (إطار السياسات العامة واإلطار التشريعي واملؤسسي : ٥املوضوع 

ع وتنفيذ خطط العمل الوطنية واستراتيجيات التصحر وتردي األراضي         وض) أ: (هذا املوضوع ما يلي   يشمل    - ١٦
ترتيبـات تـشريعية    /وضع أطـر  ) ب(واجلفاف، وتنسيق خطط العمل الوطنية مع األهداف االستراتيجية لالتفاقية؛          

  .ستراتيجيةاالمبا يوفر بيئة متكينية لتنفيذ ، )لوائح القانونية، وحيازة األراضي، واخلدمات املاليةالمثل (ومؤسسية 

  )٥؛ اهلدف التنفيذي ٤، اهلدف االستراتيجي ٤- م أ/٨املقرر (التمويل وتعبئة املوارد : ٦املوضوع 

يشمل هذا املوضوع مجيع جوانب التمويل وتوفري املوارد املالية وغري ذلك من أشكال الـدعم للبلـدان                   - ١٧
شراكة وتعبئة التمويل اجلديد والتكميلي ال اتفاقات  املتضررة من أجل األنشطة يف إطار االتفاقية، مبا يف ذلك إبرام          

  . من خمتلف املصادر

، اهلـدف التنفيـذي     ٤ االستراتيجي   ، اهلدف ٥- م أ /١املقرر  (املشاركة والتعاون والربط الشبكي     : ٧املوضوع  
  ))٥- ٢النتيجة  (٢؛ واهلدف التنفيذي )٣- ١النتيجة (

ة بتعزيز املشاركة والتعاون من جانب كافة اجلهات الفاعلة         يشمل هذا املوضوع كافة اجلهود اليت هلا صل         - ١٨
وهو يشمل أيضاً إقامـة  . على مجيع املستويات ) مبا يف ذلك منظمات اجملتمع املدين     (ذات الصلة يف إطار االتفاقية      

سـائر  شراكات بني اجلهات الفاعلة الوطنية واجلهات الفاعلة الدولية، وتعزيز الروابط والتآزر بني االتفاقيـة و              
  .ات البيئة األخرى والترتيبات املتعددة األطراف واالستراتيجيات اإلمنائية الوطنيةياالتفاق
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أفـضل املمارسـات    جلمع  األساس املنطقي العام     - رابعاً 
  والتآزروإقرارها ونشرها على أساس الشراكة 

وهليكلـة  .  يف املقدمة أعالهتعترب أفضل املمارسات جزءاً أساسياً من نظام اإلبالغ اجلديد، كما هو مبني          - ١٩
  ).انظر الفصل الثالث( مت تصنيف أفضل املمارسات يف اجملموعات املواضيعية السبع ،وتيسري إدارة املعلومات

   تعريف أفضل املمارسات- ألف 

وتعريف هلما  وبالتايل فإن الفهم املشترك     .  مترادفني امصطلحا املمارسات اجليدة وأفضل املمارسات ليس       - ٢٠
املمارسة هي أي إجراء أو طريقة أو نشاط؛ واملمارسات اجليدة هي : تعريف التايلالونقترح . ما أمر ضروريكليه

إجراءات أو طرق أو أنشطة تتفق مع اهلدف احملدد أو تكون مالئمة لبيئة طبيعية وبشرية حمددة؛ وأفضل املمارسات 
م من جة من التأثري حبسب معايري حمددة مسبقاً تقيَّهي تدابري أو طرق أو أنشطة تؤدي أفضل أداء أو حتقق أعلى در

  . خالل عملية إقرار

أفضل املمارسات يف إطار اتفاقيـة      تعريف    - باء 
  األمم املتحدة ملكافحة التصحر

أفضل املمارسات يف سياق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر هي تدابري أو طرق أو أنـشطة تعتـرب       - ٢١
ويتوقف . واملسامهة يف اآلثار املرتقبة احملددة يف االستراتيجية) األداء اجليد(نتائج املنشودة لاناجحة من حيث حتقيق 

  ).البيئة الطبيعية والبشرية(جناح ممارسة ما على األهداف احملددة سلفاً وعلى السياق 

أفضل املمارسات يف إطار    جلمع  األساس املنطقي     - جيم 
  حراتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التص

اجلفـاف  /املتحدة ملكافحة التصحر يف منع ومكافحة تردي األراضـي        تمثل إمجاالً هدف اتفاقية األمم      ي  - ٢٢
واالسـتدامة البيئيـة   ) أسباب العـيش (ا، والتخفيف من آثار اجلفاف قصد دعم احلد من الفقر    موعكس اجتاهه 

السبعة يرمي إىل توثيق كيفية مسامهة أفضل املمارسات يف إطار املوضوعات ومجع ). خدمات النظم اإليكولوجية(
  وجيب التعبري عن هذه املسامهات من حيـث األداء         . املمارسات أو الطرق أو األنشطة يف حتقيق هذا اهلدف العام         

  ). االقتصادية والنظم اإليكولوجية- على البيئة االجتماعية (والتأثري ) أو نتائج نشاط ما(

 العامة ألفضل ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي اليت حـددها مركـز            وهذا أمر وارد أيضاً يف املعايري       - ٢٣
 املمارسات نتائج وآثار ميكن قياسها، وجيب أن تكون وجيب أن تكون ألفضل. بية الريفيةالتدريب املتطور يف التر 

ءمة للبيئة، واجلدوى   املال(قابلة للتكرار وميكن تكييفها مع السياق احمللي، وجيب أن تفي مبعايري االستدامة العامة              
  . )٢()االقتصادية واملالية، واملالءمة التقنية، والقبول االجتماعي والثقايف، واجلدوى املؤسسية

                                                      

، "التقييم الذايت ألفضل املمارسات ورفع مستوى االستراتيجيات يف الزراعة املستدامة"، مهبولتجامعة  )٢(
 .<http://edoc.hu-berlin.de/series/sle/211/PDF/211.pdf>: الدراسة متاحة على املوقع التايلوهذه 
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  أفضل املمارسات يف إطار االتفاقية وإقرارها ونشرهاجلمع  األطر املقترحة - دال 
 جلنة العلم والتكنولوجيا أن     أوضحت املشاورات اليت أجريت مع جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ومكاتب           - ٢٤

  : هلا جيب أن خيدما غرضني مهااملمارسات يف إطار االتفاقية ونشرها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ألفضل 

إقامة منطلق لتقاسم اخلربات يسمح للجنة رصد تنفيذ االتفاقية باالعتماد على ممارسات موحدة               )أ(  
ورة حول التدابري، مبا يف ذلك تدابري السياسات العامة، الـيت جيـب أن              متفق عليها اتفاقاً مشتركاً وإسداء املش     

  يتخذها مؤمتر األطراف؛
  .أفضل املمارسات وحتديدها واختيارها، بغية رفع مستواهامجع تطوير نظام إلدارة املعارف يساعد يف   )ب(  

 حني أن العنصر األول     ويف. أفضل املمارسات ونشرها  مجع  وهذا النهج املزدوج له مضاعفات على إطار          - ٢٥
ال حيتاج إال إىل تغيريات يف نشر أفضل املمارسات يف إطار االتفاقية فإن الثاين يستتبع مناولـة أكثـر تفـصيالً                     

  . للمعلومات اليت حتصل عليها األطراف

  االعتبارات املتعلقة مبنهاج تقاسم التجارب - ١

كم تعريفها حمدَّدة املكان، ما يعين أنه ال ميكن افتـراض أن       إن أفضل املمارسات أو املمارسات اجليدة إمنا هي حب          -٢٦
ويف سياق جلنة رصد تنفيذ االتفاقية يعـين مجـع          . تعمل نفس املمارسة يف وضع خمتلف، أو يف بلد خمتلف، وما إىل ذلك            

دمـة  ختزينها علـى وحـدة خ     (جتميع تلك املمارسات وإتاحتها جلمهور أوسع       (أفضل املمارسات ونشرها بكل بساطة      
وحتتـاج جلنـة    . ومتكني األطراف من قرار ما إذا كانت بعض اجلوانب مالئمة لغرضها          ) مركزية أو تيسري الوصول إليها    

استعراض تنفيذ االتفاقية إىل السهر على أن تكون هناك آلية وهياكل تقنية قائمة متكِّن جهات الوصل من احلصول علـى                    
ويف ذلك السياق يكون مجع وتوثيق أفضل املمارسات جزءاً         . تعراض اللجنة املعلومات ملزيد حبثها بنفسها خارج سياق اس      

واإلبالغ عن أفضل املمارسات ومجعها ميكن أن يتما . ال يتجزأ من عملية اإلبالغ وميكن الدعوة إىل القيام هبما كل سنتني       
تكون )  بيانات قواعد/استبيانات(أو باستخدام شكل منوذجي     ) تقارير مشاريع ومنشورات وأدلة إخل    (بشكل أكثر انفتاحاً    

  .له ميزة السماح مبزيد تقييم واستخدام وحتليل املعلومات اليت جتمعها اللجنة

شـروط  (وبإمكان اللجنة أن توسِّع هذا السيناريو بتحديد املعايري لكي تصبح ممارسة ما ممارسة جيـدة          - ٢٧
قَبيل االنتشار، والفعالية من حيث التكلفة، وحتسني خمتارة سلفاً، مثل تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي من 

، واستنباط فهرس باملعايري للموضوعات السبعة كافةً ميكن يف إطاره          )أسباب العيش، وسالمة الُنظُم اإليكولوجية    
  .لكيانات اإلبالغ حتديد واختيار املمارسات اليت تبلِّغ عنها

مح بتقييم املعلومات واستخدامها، ميكن للجنة أن حتّدد        وعندما يتم اإلبالغ والتوثيق بشكل منوذجي يس        - ٢٨
وختتار وتناقش العموميات وتصدر توصيات بشأن السياسات العامة أو مبادئ توجيهية بشأن أفضل املمارسـات     

  .)٣(لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف
                                                      

تغيُّر املناخ يؤدي إىل تزايـد      هناك مثال هلذا املبدأ هو أن زيادة احتباس الكربون للتخفيف من إعثار              )٣(
وكيفية اعتماد أو تنفيذ الزراعة . املواد العضوية يف التربة، وإن حتسني غطاء التربة يؤدي إىل الزراعة احملاِفظة على املوارد          

 .الطبيعة احمللية والسياق البشري احمللي والبيئةسياق وارد ستتوقف على املاحملاِفظة على 
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  االعتبارات املتعلقة بنظام تقاسم املعارف - ٢

مع أفضل املمارسات يف إطار االتفاقية وإقرارها ونشرها وضع قاعدة          يكون من األساسي هلذا اإلطار جل       - ٢٩
وجيب استضافة قاعدة البيانات وإدارهتا مركزياً، وهناك حاجة إىل ). ٢انظر الشكل (بيانات عاملية هلا بنية معيارية 

 مركزيـة تكـون     وجيب حتديد مؤسسة  . جعلها يف متناول مجيع املستخِدمني واملزوِدين باملعلومات َعرب اإلنترنت        
مسؤولة عن تطوير اإلطار وتنسيق عمليات اإلبالغ وتدابري بناء القدرات ذات الصلة وإدارة البيانات على املستوى 
  .العاملي وحتديد املعايري وحتديد مبادئ أشكال وإجراءات الوحدات وتوضيح املصطلحات ومراقبة جودة املدخالت

  :ألغراض التاليةوُتستخَدم قاعدة البيانات العاملية ل  - ٣٠

  أو ختزين املعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات/توثيق و  •
  تبادل املعلومات ونشرها  •
  )وفقاً للمعايري(اختيار أفضل املمارسات   •
  القرارات لتحديد أفضل املمارسات لرفع مستواهادعم إقرار املمارسات وُنظُم   •

ة ملكافحـة   هيكل قاعدة بيانات اتفاقية األمـم املتحـد         - ٢الشكل 
  ُمجمَّع املعارف املتعلقة بأفضل املمارسات :التصحر

  

  

  

  

  

  

وُنظُم رصد وتقييم االتفاقية اليت تستخدمها البلدان األطراف املتضررة على املـستويات الـوطين ودون                 - ٣١
 اإلقليمي سُتعترب   اإلقليمي واإلقليمي وقواعد البيانات اليت ُتقيمها املراكز املختصة على املستويني دون اإلقليمي أو            

. مصادر املعلومات الرئيسية قَصد السهر على أن تتضمن قاعدة البيانات العاملية املعلومات واملمارسات املناسـبة              
وهذا يعين أن البلدان األطراف املتضررة سوف ُتدمج يف نظمها الوطنية للرصد والتقييم، املُنشأة كجزء من مبادرة 

قاعدة بيانات وطنية تتفق مع قاعدة البيانات     على الصعيد الوطين،    تقييم  اللرصد و لة  بناء القدرات يف إطار االتفاقي    
  .ومن شأن ذلك أن ييسِّر نقل املعلومات من املستوى الوطين إىل املستوى العاملي. العاملية

نقطة دخـول مـشتركة لقاعـدة      
  :البيانات مع

  
  اختيار الوحدات  •
ــسار   • ــائف االستف وظ

  )ع الوحداتيتشمل مج(
 الشروح والتعاريف  •

 تكنولوجيا اإلدارة املستدامة لألراضي:١لوحدةا

 إذكاء الوعي/بناء القدرات:٢الوحدة

 دعم القرارات/إدارة املعارف:٣الوحدة

 رصد تقييم التصحر وتردي األراضي واجلفاف واإلدارة املستدامة لألراضي:٤الوحدة

 السياسي/اإلطار املؤسسي:٥الوحدة

 الربط الشبكي/التعاون/املشاركة:٧الوحدة

 تعبئة املوارد/التمويل:٦دةالوح
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جّمع التجارب وميكن متكني منظمات اجملتمع املدين، وال سيما املنظمات غري احلكومية اليت غالباً ما تعمل وُت  - ٣٢
. على املستوى الشعيب، من اإلبالغ عن أفضل املمارسات إىل االتفاقية مباشرة، إذا ما اعترب األطراف إسهامها مهماً                

وستكون هناك حاجة إىل إنشاء آليات حتكم تزويد        . ميكن متكينها من إدخال بياناهتا يف قاعدة البيانات الوطنية        كما  
  .لوطنية من ِقَبل جمموعات اجملتمع املدين، وذلك قَصد تأمني مراقبة اجلودةاملعلومات إىل قواعد البيانات ا

بترتيبات التعاون يف منطقة ما، ميكن التفكري يف قاعدة بيانات إقليمية تستضيفها منظمة وتكون متاحة ورهناً   - ٣٣
  .أفضل املمارساتجلمع جلميع البلدان املتضررة يف تلك املنطقة، بوصف ذلك وسيلة فعالة من حيث التكلفة 

وفيما يتعلق بكيانات اإلبالغ األخرى، مثل مرفق البيئة العاملية، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمـات                - ٣٤
احلكومية الدولية، واألمانة، واآللية العاملية، من املقترح أن تقدم هذه الكيانات تقاريرها إىل قاعدة البيانات العاملية 

  .والياهتاووفقاً ل مباشرة، مىت كان ذلك مالئماً

احلاجة إىل فرق عمل أو أفرقة خرباء إلقامة شـراكات            - هاء 
مع أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التـصحر يف          

  استنباط وحدات خاصة مبوضوعات حمددة 

مـن  قصد إنشاء قاعدة البيانات العاملية حيتاج األمر إىل التطرق إىل املسائل التالية بالنسبة لكل وحـدة                   - ٣٥
  :الوحدات السبع

  إقامة جمموعة مؤشرات لقياس نتائج أفضل املمارسات وآثارها  •
  إقامة أشكال للوحدات لتوثيق أفضل املمارسات   •
  حتديد أساليب وإجراءات مجع البيانات  •
  حتديد اآلليات إلقرار املعلومات  •
  .أفضل املمارساتإقامة شبكات مع املؤسسات الشريكة مبا ميكن أن يساعد يف توثيق ونشر   •

وتوحيـد  . جيب توحيد واعتماد األشكال واألساليب للموضوعات السبعة لضمان إمكانيـة مقارنتـها             - ٣٦
املعلومات شرط لتمكني جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية من املقارنة ومن التقدم بتوصيات على املستوى العـاملي،                

جيب إيالؤها العناية الالزمة للبلدان األطراف املتضررة من ويسر االستخدام، واملرونة، وبناء القدرات، وهي أمور 
  .اإلبالغ عن أفضل املمارسات

حيتاج العمل املتعلق باملسائل أعاله إىل تعاون بني أمانة االتفاقية واآللية العاملية وأفرقة اخلرباء املعينني مبوضوعات                  -٣٧
الشريكة بالنسبة لكل موضوع من املوضوعات، فضالً عن        وهناك حاجة إىل حتديد املؤسسات      . )٤(أو املؤسسات /حمددة و 

                                                      

أدوات وأساليب وأشكاالً لتوثيق    الصيانة وتكنولوجياهتا   ملناهج  العام  العاملي  العرض   على سبيل املثال، استنبط    )٤(
  .١املعارف املتعلقة بتكنولوجيا اإلدارة املستدامة لألراضي وتقييمها ونشرها، وميكن بالتايل اعتباره شريكاً للموضوع 
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وسيستخدم ذلك  . أو خربة مبختلف املوضوعات   /ويوفر املرفق األول قائمة باملؤسسات اليت هلا معرفة و        . خمططات التعاون 
اسع كنقطة انطالق يف البحث عن املؤسسات الشريكة اليت ستضمن نشر أفضل املمارسات يف إطار االتفاقية على نطاق و                 

  .فيما يتجاوز عملية االتفاقية، وتشجيع املناهج التآزرية جتاه مجع أفضل املمارسات

  ثار أفضل املمارساتآ وضع جمموعة مؤشرات لقياس نتائج و- واو 

بالنسبة لكل واحد من املوضوعات السبعة ال بد من حتديد جمموعة مشتركة من مؤشرات األداء املناسبة                  - ٣٨
. أو املؤسسات لقياس النتائج اليت حتققها أو تنجزها ممارسة من أفضل املمارسـات            /رباء و بالتشاور مع أفرقة اخل   

  . )٥(وجيب أن تكون هذه املؤشرات قابلة للقياس، وبسيطة، ومتينة

ويف حني أداء مشروع ما أو نشاط ما جيب أن يقاس فيما يتصل مبوضوع حمدد أو هبدف تنفيذي معني،                     - ٣٩
  .  أن يقدر فيما يتصل باألهداف االستراتيجية لالستراتيجيةفإن تأثري ممارسة ما جيب

  أشكال الوحدات لتوثيق أفضل املمارسات - زاي 

بـل  . نظراً لتنوع املوضوعات املقترحة، من املمكن استنباط شكل موحد واحد ألفضل املمارسات ذات الصلة باالتفاقية                -٤٠
  .تفاقية إىل حتديد بالنسبة لكل موضوع من املوضوعاتوستحتاج أشكال الوحدات ألفضل املمارسات يف إطار اال

  :وجيب أن ُتستنبط أشكال الوحدات هذه لتوثيق أفضل املمارسات وفقاً للمبادئ التالية  - ٤١

  بنية واضحة ومنطقية  •
  واملعلومات الكمية ) املصنفة(مزيج من األوصاف النوعية وشبه الكمية   •
  عمعلومات شاملة عن مجيع جوانب املوضو  •
  شكل موجز  •
  .املعاينة، وعند االقتضاء، حتديد املوقع  •

ومع التسليم بتنوع املعلومات الالزمة، من املمكن اقتراح بنية مشتركة أساسية ألشكال الوحدات الـيت                 - ٤٢
  :تنطبق على مجيع املوضوعات، مبا يتضمن الفروع الرئيسية التالية

  

  

                                                      

هداف االستراتيجية لالستراتيجية، مع جلنة العلم والتكنولوجيا مسؤولة عن وضع جمموعة دنيا من املؤشرات لأل )٥(
وسوف تقوم اآللية العامليـة واألمانـة       . وال تزال هذه العملية جارية    . مراعاة املؤشرات ذات الصلة القائمة على املستوى القطري       

  .٤بتجميع مؤشرات التأثري لقياس اهلدف االستراتيجي 
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  )غري خاصة مبوضوعات حمددة( بنية عامة مقترحة ألشكال الوحدات - ١اإلطار 

  الوصف  - ١
  )البنية الطبيعية والبشرية(اإلطارية الظروف : سياق أفضل املمارسات  - 
  وأهداف أفضل املمارسات) األسباب املباشرة وغري املباشرة(املتطرَّق هلا املشاكل   - 
  )خطوات التنفيذ، واألساليب املستخدمة، إخل(األنشطة   - 
  املدخالت والتكاليف  - 
  )التعاون واملشاركة ودور املشاركني(اجلهات الفاعلة املعنية /ملؤسساتا  - 
  التحليل  - ٢
  )مؤشرات األداء(النتائج   - 
  )مؤشرات التأثري(املسامهة يف التأثري   - 
  االرتباط مبوضوعات أخرى أو االعتماد عليها  - 
  لي النشر، إمكانية التكرار، قابلية التكيف مع السياق احمل- القبول /االعتماد  - 
  الدروس املستفادة   - 

. وباالستناد إىل اخلطوط املبينة أعاله، حتتاج األشكال املفصلة إىل حتديد بالنسبة لكل وحدة من الوحدات  - ٤٣
وهذه األشكال ميكن أن تتضمن املعلومات األساسية اليت هي الزمة، وفرعاً إضافياً ميكن أن تنعكس فيه فـرادى                  

ومات ويضمن يف نفس الوقت أن توفّر لكل ممارسة من ويسمح هذا النهج بقدر من املرونة يف توفري املعل. الظروف
  . أفضل املمارسات املعروضة بارامترات أساسية بسيطة ألغراض املقارنة

كمثال، فإن العرض العاملي العام ملناهج      ) تكنولوجيا اإلدارة املستدامة لألراضي    (١وإذا أخذنا املوضوع      - ٤٤
  .)٦(٢٠٠٧ ألفضل املمارسات يف عام الصيانة وتكنولوجياهتا قد استنبط شكالً موحداً

                                                      

، مثال التكنولوجيا   <http://www.wocat.net/templ.asp>، انظر املوقع التايل     ١كمثال مفصل للموضوع     )٦(
  .يف الصني
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   الشكل املوحد للعرض العاملي ملناهج الصيانة وتكنولوجياهتا ألغراض أفضل املمارسات- ٢اإلطار 

وصف ال سردي موجز للتكنولوجيا، مبا يف ذلك املعلومات عن الغرض اإلمجايل،              : الوصف
بـشرية، واسـتخدام    والالطبيعية  وإجراءات اإلنشاء واحلفظ، والتكاليف والبيئة      

  األراضي، ومشاكل تردي األراضي
  ) صورة عامة وتفاصيل التكنولوجيا(صورتان فوتوغرافيتان   :الصور الفوتوغرافية

  )مقاسات اهلياكل، إخل/املباعدة(املواصفات التقنية   :الرسم التقين
  املعلومات عن جمال التطبيقخريطة تشمل   :اخلريطة

   واملشاكل ذات الصلة باستخدام األراضي يضادام األرنوع استخ  :استخدام األراضي
  الفئة، والوظائف التقنية، والتردي   :إجراء احلفظ
  املناخ، والتربة، واألرض  :البيئة الطبيعية
 ،التقنيةواملعارف  راضي، وحقوق استخدام األراضي، وتوجه السوق،       حيازة األ   :البيئة البشرية

  والدخل غري الزراعي
  )لكل هكتار(نشطة واملدخالت والتكاليف األ  :اإلنشاء
  )لكل هكتار(األنشطة واملدخالت والتكاليف   :الصيانة
  االعتماد واحلوافز املستخدمة ونزعة االعتمادمعدل   :القبول/االعتماد

   القصري والطويلناألجال  :حتليل املنافع من حيث التكلفة
اإليكولوجية، / الثقافية -االجتماعية /االقتصادية-  جتماعيةاإلنتاج واملزايا واملساوئ اال  :اآلثار على املوقع

  وغريها من املزايا واملساوئ
  خارج املوقعواملساوئ املزايا   :اآلثار خارج املوقع
  مواطن القوة وكيفية ترسيخها، ومواطن الضعف وكيفية التغلب عليها  :البيانات اخلتامية

وضع الوحدات الحقاً وتأطريها باستخدام هنج مماثل، ولكن        ميكن استخدام شكل الوحدة هذا كإرشاد ل        - ٤٥
  .باستخدام هنج موجه حنو اخلصائص املميزة للموضوعات املقترحة الوارد بياهنا أعالها

   األساليب واإلجراءات جلمع البيانات- حاء 

اط أدوات موحـدة    باالستناد إىل احملتويات احملددة بالنسبة لكل وحدة مواضيعية، حيتاج األمر إىل استنب             - ٤٦
لتوثيق أفضل املمارسات على املستويات الوطين أو دون اإلقليمي أو اإلقليمي تكون موجهة حنو مساعدة جهات                

وجيب أن تكون أدوات التوثيق خاصة باملوضوع املعني وجيب أن تستخدمها مجيـع             . الوصل يف توفري املعلومات   
  . املؤسسات الشريكة
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وجيات اإلدارة املستدامة لألراضي فيمكن استخدام استبيانات شاملة تغطي مجيع أما بالنسبة لتوثيق تكنول  - ٤٧
وتصميم املوقـع   . )٧(جوانب الشكل وتكون مرتبطة بقواعد البيانات اإللكترونية على املستويني الوطين والعاملي          

  .الشبكي مرتبط ببنية االستبيانات

وبيانات كمية  ) فئات أجوبة حمددة سلفاً   (به كمية   يتطلب االستبيان أوصافاً نوعية من جهة، وبيانات ش         - ٤٨
وغالباً ما تتضمن األسئلة شبه الكمية واألسـئلة        . وهذا أمر حاسم لتحقيق نتائج قابلة للمقارنة      . من جهة أخرى  

  . الكمية فرعاً خاصاً بالتعليق إلضافة شروح

راكز التنسيق وسائر املستخِدمني    لضمان جودة بيانات عالية، سيحتاج األمر إىل بناء القدرات لتدريب م            - ٤٩
مث يـتم   . وتتمثل اخلطوة األوىل يف عملية التوثيق يف حتديد املمارسات املُراد تقييمها          . على استعمال االستبيانات  

والوثائق ذات الصلة والرجوع إليهم قصد ملء االستبيان إمـا          ) املُبلِّغني الرئيسيني (حتديد األشخاص ذوي اخلربة     
  .ستخدام التسجيل املباشر على قاعدة البياناتعلى الورق أو با

وجيب تقييم تكاليف نظام مجع املعلومات على أساس االستبيان من حيث الفعالية ومقارنته مع الـُنظم                  - ٥٠
  .البديلة األخرى

وجيب أن تتم عمليـة مراقبـة       . وجيب أن متر أفضل املمارسات، بعد توثيقها، عرب عملية لتأمني اجلودة            - ٥١
وجيب حتديد املستعرِضني وتكليفهم مبهام     . عن طريق مؤسسة مركزية مفوضة ومعنية مبوضوعات ُمحددة       اجلدوى  

  .مراجعة البيانات واقتراح التحسينات وحتديد الثغرات

وجيب أن تكون أساليب القياس ُمحددة بوضوح بالنسبة لكل موضوع وأن ُيتفق عليها اتفاقاً مـشتركاً                  - ٥٢
كما حيتاج األمر إىل بذل جهد مشترك بني خمتلف املؤسسات والربامج . قابلة للمقارنةلضمان احلصول على نتائج 

ومن شأن اتفاق املبادرات أو املؤسسات الدولية ذات الصلة يف ميداين التصحر وتردي             . فيما يتصل بتقييم اآلثار   
بطة مبجموعة مشتركة من    األراضي واجلفاف واإلدارة املستدامة لألراضي على جمموعة مشتركة من املؤشرات مرت          

  .أساليب القياس، أن يسمح مبقارنة النتائج على أساس واسع وُيفضي إىل تقييم شامل مل يسبق له مثيل

  . اخلطوات املتبعة يف مجع البيانات باستخدام أدوات التوثيق املوحَّدة٣وُيلخص اإلطار   - ٥٣

                                                      

استبيان العرض العاملي العام ملناهج الصيانة وتكنولوجياهتا بشأن اإلدارة املستدامة لألراضي متاح على املوقـع                )٧(
  .<http://www.wocat.net/quest.asp>: التايل
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  م أدوات توثيق موحَّدة موجز اخلطوات املُتخذة يف مجع البيانات باستخدا- ٣اإلطار 

  وضع استبيانات شاملة وُمحددة املوضوعات تغطي مجيع جوانب شكل الوحدة املطوَّر  •
وتشكيل فريـق   . إقامة قاعدة بيانات إلكترونية ذات تصميم شبكي يرتبط ببنية االستبيانات وشكل الوحدات             •

  تنسيق إلدارة البيانات ومراقبة اجلودة
  ى استخدام االستبياناتتدريب جامعي البيانات عل  •
  حتديد املمارسات املُراد توثيقها وتقييمها  •
  والوثائق ذات الصلة) املُبلِّغني الرئيسيني(حتديد واستشارة األشخاص ذوي اخلربة   •
  ملء االستبيان على الورق أو إدخال البيانات مباشرة على قاعدة البيانات على الشبكة: تسجيل البيانات  •
  ن خالل فريق اإلدارة أو مستعرضني خارجينيضمان اجلودة م  •

استعراض املعلومات عن أفضل املمارسات ذات الصلة         - خامساً 
تردي األراضي واجلفاف، القائمة على شبكة      /بالتصحر

  اإلنترنت، واقتراحات خللق تآزر مع املبادرات اجلارية
  ة لألراضي مصادر بيانات أفضل املمارسات فيما يتعلق باإلدارة املستدام- ألف 

إن مجيع أصحاب املصلحة يف تنفيذ مشاريع اإلدارة املستدامة لألراضي على مستويي التخطيط والتنفيذ                - ٥٤
ميكن، بل وجيب، اعتبارهم، من حيث املبدأ، مصادر معلومات عن أفضل املمارسات، وعلـى سـبيل املثـال،                  

م املتحدة لألغذية والزراعة، برنامج األمـم املتحـدة         مرفق البيئة العاملية، منظمة األم    (املنظمات الدولية والربامج    
والربامج الثنائية، واملنظمات غري    ) وزارات الزراعة واملياه والبيئة والغابات، إخل     (، واملؤسسات الوطنية    )للبيئة، إخل 

  .احلكومية، ومنظمات اجملتمع املدين، وما إىل ذلك

مات وبرامج أخرى، بتوثيق وإتاحة أفضل املمارسات يف        وقامت املنظمات والربامج التالية، من مجلة منظ        - ٥٥
  :اإلدارة املستدامة لألراضي

   النجاحات يف جمال تردي األراضي؛- برنامج األمم املتحدة للبيئة   )أ(  
   املمارسات الزراعية اجليدة؛- ) الفاو(منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة   )ب(  
  يانة وتكنولوجياهتا؛العرض العاملي العام ملناهج الص  )ج(  
   الشراكة بشأن اإلدارة اإلقليمية املستدامة لألراضي؛- " TerrAfrica"قاعدة معارف   )د(  
  ؛)Sustainet(شبكة معلومات الزراعة املستدامة   )ه(  
  ؛")Devecol("شبكة املعلومات اإليكولوجية اإلمنائية   )و(  

  



ICCD/CRIC(8)/5/Add.5 
Page 19 

  ة؛ التجارب الناجح- املعهد الدويل إلدارة املياه   )ز(  
  ؛)USAID - Frame" (فرمي "–وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة   )ح(  
  ؛")Drynet("شبكة مبادرات األراضي القاحلة املستدامة   )ط(  
  ؛)Oasis(النجاحات يف جمال األراضي القاحلة   )ي(  
  . أفضل املمارسات- تقرير التنمية العاملية للبنك الدويل   )ك(  

يست شاملة ولكنها ُتبيِّن التحديات اليت تطرحها اجملموعة اهلائلة من خمتلف األشكال املتاحـة              القائمة ل   - ٥٦
وسيحتاج األمر  . على خمتلف املستويات  ) قواعد البيانات، والكتب، ومجع دراسات احلاالت، واألدلة والكُتيبات       (

  .إىل بذل جهود خاصة قصد جعل البيانات قابلة للمقارنة

  :  الوثائق املُنَتجة حىت اآلن هناك خياران لالندماج يف خمتلف جممعات املعرفةونظراً لتنوع  - ٥٧

  :استنباط منهاج يربط خمتلف قواعد البيانات القائمة بشأن املمارسات اجليدة وأفضل املمارسات  )أ(  
  يكون سهل االستعمال ومنخفض التكلفة؛: امليزة  ‘١‘  
ة، وخيارات البحث حمدودة، ودعم القرارات مبا يشمل        املعلومات ليست قابلة للمقارن   : التحدي  ‘٢‘  

  مجيع البيانات غري ممكن؛
االتفاق على شكل موحد مشترك لكل موضوع تعتمده كيانات اإلبالغ وحيّول املعلومات ذات               )ب(  

  :الصلة القائمة إىل هذا الشكل اجلديد
.  وميكن إدماجها يف جممـع واحـد       املعلومات الواردة من خمتلف املصادر قابلة للمقارنة      : املزايا  ‘١‘  

ويف . وستسمح االستفسارات بالبحث عن كامل جممع اخليارات املنبثقة عن خمتلـف املـصادر            
األجل الطويل، قد تعزز أوجه التقارب يف املناهج للحصول على املعلومات ذات الصلة بالتصحر 

 وإذكاء الـوعي علـى      اإلدارة املستدامة لألراضي وصورة االتفاقية    /وتردي األراضي واجلفاف  
  العاملي؛) صنع القرار(مستوى 

الكثري من املعلومات ذات الصلة القائمة غري متاح يف الشكل اجلديد وسوف حيتاج             : التحديات  ‘٢‘  
ونقل املعلومات القائمة بشأن ممارسات اإلدارة املـستدامة لألراضـي إىل          . األمر إىل نقلها أوالً   

. رياً من الوقت وسيكون معقداً، وبالتايل سيكون مكلفاً       الشكل اجلديد سوف يستغرق قدراً كب     
  .والثغرات يف جمال البيانات أمر ال ميكن تفاديه

   مقترحات خللق تآزر مع املبادرات اجلارية- باء 

ألغراض عملية، جيب توخي النهج األول قصد إتاحة أقصى قدر ممكن من املعلومات للجنة اسـتعراض                  - ٥٨
غري أن االتفاقية جيب أن تكفل أيضاً استمرار أوجه التآزر مع العمليات اجلارية             . ل القصري تنفيذ االتفاقية يف األج   

وأُطـر التنـسيق    . األخرى هبدف حتقيق التآزر بني اجلهود والتكاليف املالية يف مجع أفضل املمارسات ونـشرها             
  :والتعاون هذه جيب أن تسجل على خمتلف املستويات
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ث جيب أن تشارك جهات الوصل يف أنشطة التنسيق لتحقيق أقصى قدر من على املستوى الوطين، حي  )أ(  
  اإلسهام يف قاعدة البيانات باستخدام املعلومات ذات الصلة املتأتية من اجملتمع املدين والوزارات املكلفة بالتنفيذ؛

ـ                )ب(   ضاً على املستوى اإلقليمي، حيث ميكن تكريس برامج العمل دون اإلقليمية أو اإلقليميـة وأي
  املؤسسات دون اإلقليمية أو اإلقليمية لغرض تشجيع مجع أفضل املمارسات ونشرها؛

على املستوى العاملي، حيث جيب أن تواصل أمانة االتفاقية مناشدة أوجه التآزر بني اتفاقيـات                 )ج(  
  ريو، باستخدام فريق االتصال املشترك؛

ة العاملية إىل تشجيع أفضل املمارسات على مستوى أصحاب املصلحة، حيث جيب أن تسعى اآللي  )د(  
  .يف جمتمع املاحنني

   أصحاب املصلحة واإلجراءات جلمع أفضل املمارسات- سادساً 
  أفضل املمارسات موفرو املعلومات عن - ألف 

 البلدان األطراف املتضررة والبلدان األطراف املتقدمة ووكاالت األمـم املتحـدة            ٨- م أ /٨حيدد املقرر     - ٥٩
احلكومية الدولية ومرفق البيئة العاملية واآللية العاملية وأمانة االتفاقية وبرامج العمـل دون اإلقليميـة               واملنظمات  

وُيفترض أن يساهم مجيع أصحاب املصلحة يف مجـع أفـضل           . وبرامج العمل اإلقليمية بوصفها كيانات اإلبالغ     
  .املمارسات، مع مراعاة خمتلف والياهتا ونطاق تدخلها

  املعلومات عن أفضل املمارسات اليت تقدمها منظمات اجملتمع املدين إدماج - باء 

فاملنظمات غري  . ال تتحسب االتفاقية إلجراءات اإلبالغ بالنسبة ملنظمات اجملتمع املدين يف إطار االتفاقية             - ٦٠
ها يف التقريـر  احلكومية ال تقدم التقارير مباشرة إىل مؤمتر األطراف وإمنا تقدم إسهامات إىل جهة الوصل إلدماج             

وفرصة تقييم واسـتخدام    . وهذا الوضع ميكن أن ُيفضي إىل خسارة كبرية للمعلومات إذا مل يتم تبادهلا            . الوطين
املمارسات اجليدة أو أفضل املمارسات لتقاسم املعارف ورفع مستواها توفر نقطة دخول للمنظمات غري احلكومية 

  .املمارساتواجملتمع املدين عامة للمسامهة يف مجع أفضل 

ويتمثل سبيل ممكن الستخدام قدرات منظمات اجملتمع املدين احملتملة لإلسهام يف أفضل املمارسـات يف                 - ٦١
إطار االتفاقية يف إقامة شبكات أو مراكز اختصاص وطنية أو إقليمية يتم ربطها باالتفاقية وتعمل كمنطلق لتبادل                 

مبراقبة اجلودة على املستوى الوطين أو اإلقليمي، واملساعدة على        املعارف، وخدمة مجع املمارسات اجليدة، والقيام       
وجهات الوصل التابعة لالتفاقية . تقييم واستخدام هذه املعارف لغرض صنع القرار ورفع مستوى أفضل املمارسات

مات غري واملنظمات احلكومية الوطنية واملنظ) مثل اجلامعات(ومراكز تنسيق املنظمات واملؤسسات الدولية األخرى 
احلكومية، فضال عن أية منظمات للمجتمع املدين النشطة يف ميدان اإلدارة املستدامة لألراضي يف البلد أو املنطقة،    

  .ميكن أن تستخدم هذه املؤسسة وتقدم بانتظام املعلومات جملّمع املعارف املركزي

سات جملمعات املعارف وفصل عـرض      ومن شأن هذا النظام أن ميكِّن من القيام أكثر بتقدمي أفضل املمار             - ٦٢
  .أفضل املمارسات على جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عن عملية اإلبالغ
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وكحل وسط، ميكن التفكري يف مزيج من اإلجراءين املقترحني حبيث تظل أفضل املمارسات جزءاً ال يتجزأ   - ٦٣
اآلخرين الذين يستخدمون التسهيالت    من اإلبالغ إىل مؤمتر األطراف، ويف نفس الوقت ميكن ألصحاب املصلحة            

  .املباشرة تقدمي إسهامات إضافية

  :ويستتبع اإلجراء املقترح إّتباع اخلطوات التالية  - ٦٤

إقامة شبكة من املؤسسات الشريكة املسامهة، مبا فيها املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع               )أ(  
   أو اإلقليمي أو العاملي؛املدين وما إىل ذلك من املؤسسات على الصدى الوطين

  توفري بناء القدرات أو التدريب؛  )ب(  
  توفري أدوات وأساليب موحدة للتوثيق والتقييم ونشر املعلومات؛  )ج(  
  توثيق املمارسات ذات الصلة باستخدام األدوات املوحدة؛  )د(  
  يسية حمددة؛ضمان اجلودة من خالل األمانة أو مؤسسة مفوضة ذات اختصاصات يف موضوعات رئ  )ه(  
  .النشر  )و(  

   مستخدمو املمارسات اجليدة- جيم 

املسامهون ومستخدمو املمارسات اجليدة أو أفضل املمارسات متشاهبون جداً يف أغلب األحيان، بل وهم                - ٦٥
ويف ميدان تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مت حتديد موفري ومستخدمي أفـضل            . أحياناً نفس الفاعلني  

  :سات التالنياملمار

اخلرباء التقنيون امليـدانيون، وأخـصائيو اإلدارة املـستدامة     ( اخلدمات االستشارية    - املزودون    )أ(  
  وموظفو املشاريع، بالتعاون مع مستخدمي األراضي؛) لألراضي

  . مستخدمو األراضي، واخلدمات االستشارية واملخططون وصانعو القرار واملاحنون- املستخدمون   )ب(  

ا على مستوى جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية فإن مجع أفضل املمارسات وما ينتج عن ذلك من توجيه ملـؤمتر                   أم  -٦٦
األطراف، ميكن أن يستخدمه صانعو القرارات على املستوى الدويل أن يوفر معلومات إضافية ُتـستخدم كجـزء مـن                   

  .صفها أعلى هيئة لصنع القرار، أال وهي مؤمتر األطرافاستراتيجية االتصال يف إطار االتفاقية للنهوض بصورة االتفاقية بو
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املسامهون ومستخدمو معلومات اإلدارة املستدامة لألراضي وفقاً   :٣الشكل 
  للعرض العاملي العام ملناهج الصيانة وتكنولوجياهتا

  

  

  

  

  

  

إقرار أفضل املمارسـات ونـشرها علـى          - سابعاً 
  ياملستويات الوطين ودون اإلقليمي واإلقليم

فقابليتها للتطبيق تتوقف إىل حد كبري على أهداف املمارسة اليت          . أفضل املمارسات ليست حلوالً أولية      - ٦٧
وجلعل مجع أفضل املمارسات من جانب جلنة .  اقتصادي وإيكولوجي معيَّن- حيددها املستخدم يف حميط اجتماعي 

ة مرنة لدعم القرار متكّن األطراف من إقرار واختيـار          استعراض تنفيذ االتفاقية ُجهداً جمدياً، حيتاج األمر إىل أدا        
  .املمارسات من جمموعة من اخليارات وفقاً جملموعة حمددة من املعايري

 مشروع وضع شبكة أوروبيـة      - ولقد قام بتطوير أداة االختيار ودعم القرار أدناه كلّ من االحتاد األورويب               - ٦٨
ي العام ملناهج الصيانة وتكنولوجياهتا، لتنفيذ املمارسات اجليدة يف اإلدارة للمعلومات عن البحث والتعليم والعرض العامل

وتستند املنهجية إىل جممع قاعدة بيانات يف إطار العرض العاملي العام           . املستدامة لألراضي يف بيئة طبيعية وبشرية معينة      
. املصدر لدعم القرارات املتعددة األهـداف      الربامج احلاسوبية املفتوحة     - يتضمن اخليارات وبرامج التيسري احلاسوبية      

ـ وميكن أن ُتستخدم اآللية بالنسبة ألي موضوع الخت       . ة جداً ززداة لدعم القرارات مع   ألوهذه ا  ار وإقـرار أفـضل     ي
  . بيان ختطيطي لعملية اإلقرار٤ويرد يف الشكل . املمارسات حبسب السياق واألهداف واملؤشرات املختارة
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أداة دعم القرارات اليت اسـتنبطها      : جيات اإلدارة املستدامة لألراضي   إقرار تكنولو   :٤الشكل 
مشروع االحتاد األورويب لوضع شبكة أوروبية للمعلومات عن البحـث والتعلـيم            

")EU-DESIRE (" والعرض العاملي العام ملناهج الصيانة وتكنولوجياهتا")WOCAT("  

  

  

  

  

  

  

  

   اختيار أفضل املمارسات وإقرارها- ألف 

  :فيما يلي اخلطوات املقترحة يف أداة دعم القرارات الختيار وإقرار أفضل املمارسات  - ٦٩

  اختيار املمارسات اجليدة

حتديد هدف، أي أثر منشود حمدَّد وفقاً الحتياجات أصحاب املصلحة، ملمارسة اإلدارة املستدامة   )أ(  
مثل حتـسني   (ن سبب أو أثر عمليات الترّدي       وجيب أن يشري هذا اهلدف إىل التخفيف م       . لألراضي املُراد تنفيذها  

  ؛)توافر مياه التربة
سلة من اخليارات، وجممَّع عـاملي ملمارسـات اإلدارة املـستدامة           (البحث على قاعدة البيانات       )ب(  
 فيما يتصل باملمارسات اجليدة احملتملة، وحتديد معايري االنتقاء املسبق مع وصف األوضاع احمللية، من قبيل              ) لألراضي

نوع الترّدي، ونوع استخدام األراضي أو املناخ، وتضييق نطاق اختيار املمارسات احملتملة املناسبة ألربع ممارسـات           
  وّمما ُيسهِّل البحث أدوات طلب البيانات حيث جيب حتديد عدد من األسئلة أو املعايري األساسية؛. من أصل مخس

 خالل التأكد من اجلزء اخلاص بالتأثري يف كل خيار من           حتديد اخليارات اليت تالئم اهلدف املختار من        )ج(  
  .مث إدخال اخليارات املختارة يف النظام. وعند اللزوم، نقل اخليارات إىل السياق احمللي أو زيادة تكييفها معه. اخليارات

 جممع عاملي للمعارف
 )قواعد بيانات(

  اء املسبققحتديد معايري االنت

ياناتاستفسارات قواعد الب  حتديد اهلدف
  استخالص املمارسات

 املسبقالنتقاءمعايري توافق ا

 حتديد معايري التقييم باالستناد إىل اهلدف

 اء اخليارات؛قانت
التكّيف مع السياق احمللي وهدف التوافق

     املمارسات اجليدة 

 جلميع  تقدير مجيع اخليارات وفقا   
 املعايري

  معيارا املرتبة والوزن
 ملنتقاةتقييم اخليارات ا

 أفضل املمارسات   

 متعددة األهدافأداة
  )امليّسر(دعم القرار ل
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  حتديد وترتيب املعايري وخيارات التقدير: إقرار املمارسات اجليدة
املعايري واملؤشرات، مثل غطاء التربة، وزيادة املردود، وما إىل ذلـك،           حتديد جمموعة حمدَّدة من       )أ(  

وجيب أن تركِّز املعايري على اهلدف احملدد أولياً وجيب أن تعكس أهم . وإدخال هذه املعايري أو املؤشرات يف النظام    
ة العوامـل   ما جيب أن يكون للممارسة من مميزات، وأن تكون لذلك صلة بالسياق احمللي، كما جيـب مراعـا                 

   الثقافية، واألخذ باآلثار على املوقع وخارجه؛- اإليكولوجية واالقتصادية واالجتماعية 
  تقدير مجيع اخليارات وفقاً للمعايري وإدخال النتائج يف النظام؛  )ب(  
  فئـة بيئيـة وفئـة اقتـصادية وفئـة         (ترتيب املعايري يف النظام، وجتميع املعايري يف ثالث فئات            )ج(  
  وهذا حيدِّد وزن املعايري؛. وترتيبها حبسب أمهيتها)  ثقافية- ة اجتماعي

واخليارات اليت حتـصل علـى      . حتليل النتائج املدخلة يف النظام ومعاينة املزايا النسبية للخيارات          )د(  
ة فعالة من الناحية اإليكولوجية، ومقبول(تقييمات جيدة يف كل فئة من الفئات ُيحتمل أن تكون خيارات مستدامة 

  .وبالتايل ميكن اعتبارها ممارسات من أفضل املمارسات) اجتماعياً، وجمدية مالياً

والتفاوض يف أفضل املمارسات فيما بني اجملموعات الفاِعلة، مبا يف ذلك مقايضة رفاه اإلنسان وُسُبل عيـشه                   - ٧٠
  .انتقاء اخليارات املُراد تنفيذهاوصحة املنظومة اإليكولوجية كلها أمور سوف تؤدي إىل اتفاق هنائي يتم على أساسه 

وميكن أن تكون كامل العملية عملية متكررة ُتفضي إىل مراجعات للخيارات وللمعـايري والتقـديرات                 - ٧١
واألداة املُشار إليها أعاله ميكن تكييفها مع أي موضوع تكون قد ُجمعت له بيانـات شـاملة عـن                   . والترتيب

  .املؤشرات ذات الصلة

  ستوى أفضل املمارساترفع م/ نشر- باء 

وهو يوفر منطلقاً لتقاسم املعارف وتبادهلا يف       . ميكن أن يتم نشر أفضل املمارسات على مستويات خمتلفة          - ٧٢
جتعل أفـضل املمارسـات يف      .) كتب استعراضية، وصحف وقائع، إخل    (قاعدة بيانات وبأشكال موجزة مطبوعة      

يهية من جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية خبصوص الـسياسات     متناول مجهور واسع، وتوفِّر توصيات أو مبادئ توج       
  .العامة املتعلقة بأفضل املمارسات

وميكن أيضاً فهم النشر على أّنه عملية لرفع مستوى أفضل املمارسات ستنطوي، كما وردت اإلشارة إىل   - ٧٣
الـة تكنولوجيـات اإلدارة     ذلك أعاله، على نظام بأكمله إلدارة املعارف وصنع القرار والتنفيذ، سيشمل، يف ح            

  .املستدامة لألراضي، بناء القدرات واإلرشاد
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   االستنتاجات والتوصيات- ثامناً 
وهو ال يطرح نظاماً . يعرض هذا التقرير إطاراً جلمع أفضل املمارسات يف إطار االتفاقية وإقرارها ونشرها  - ٧٤

ترح مطلوب من األطراف قصد تنفيذ اإلجـراءات        والتوجيه بشأن اإلطار املق   . شامالً جاهزاً الستخدام األطراف   
  :وقد ترغب األطراف يف جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية فيما يلي. املقترحة

التفكري يف تصنيف أفضل املمارسات املقترح إىل فئات يف جمموعات املوضوعات السبع املقترحة               )أ(  
  يف هذه الوثيقة، وتوصية مؤمتر األطراف التاسع باعتمادها؛

النظر يف تأييد الغرض املزدوج املقترح املتمثل يف مجع أفضل املمارسات يف إطار االتفاقية مـن                  )ب(  
خالل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، الذي سيمكِّن اللجنة من إصدار توصيات بشأن السياسات العامة خبصوص               

دى األطراف من الوصول إىل قاعدة      أفضل املمارسات لكي يعتمدها مؤمتر األطراف، ويف نفس الوقت متكني فُرا          
  البيانات واستخدامها خارج سياق جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛

اختيار موضوع أو موضوعني من جمموعات املوضوعات السبع من أجل العرض األويل ألفـضل           )ج(  
  ؛٢٠١٠املمارسات على استعراض أداء اللجنة الذي سُيجرى يف عام 

املقدَّمة فيما يتعلق بعرض منظمات اجملتمع املدين ألفضل املمارسات خارج دورة           النظر يف املقترحات      )د(  
  اإلبالغ قصد زيادة عرض أفضل املمارسات وزيادة إسهامها يف جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بأقصى ما ميكن؛

بشأن أفـضل   دعوة األمانة إىل التقدم مبقترحات تقنية ومالية إلقامة نظام شامل إلدارة املعارف               )ه(  
  املمارسات، باالستناد إىل قاعدة بيانات عاملية وباستخدام املنهجيات واإلجراءات الوارد وصفها أعاله؛

دعوة األمانة إىل بناء شراكات مع مراكز االمتياز هبدف إقامة بنية للجمع والنشر الفعالني ألفضل   )و(  
ستطاع، مع املبادرات القائمة اليت تأخذ بأفضل املمارسـات         املمارسات يف إطار االتفاقية مبا حيقِّق التآزر، قدر امل        

  املتعلقة بالتصحر وترّدي األراضي واجلفاف واإلدارة املستدامة لألراضي؛
دعوة األمانة إىل تقييم املُدخالت املالية والتقنية الالزمة قصد إعمال النظام املقتـرح يف هـذه                  )ز(  

ات الوطين واإلقليمي ودون اإلقليمي يف مبادرة بناء القدرات يف إطـار       الوثيقة وإدراج بناء القدرات على املستوي     
مرفق البيئة العاملية رأس حربتها أو أي إجراء آخر لبناء الثقة ُتقـِدم  /االتفاقية اليت ُيعد برنامج األمم املتحدة للبيئة    

  عليه األطراف؛
 العاملية بشأن أفضل املمارسات طبقـاً       دعوة اآللية العاملية إىل املسامهة يف إنشاء قاعدة البيانات          )ح(  

  .لواليتها ووظيفتها
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  املرفق

  اخلرباء ومراكز االمتياز ألغراض املوضوعات ذات الصلة 
  باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

  تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي: ١املوضوع 

  مرفق البيئة العاملية
  الصندوق الدويل للتنمية الزراعية

  العرض العاملي العام ملناهج الصيانة وتكنولوجياهتا/كز التنمية والبيئةمر
  منظمة األغذية والزراعة

  )وغري ذلك من مراكز األفرقة االستشارية املعنية بالبحث الزراعي الدويل(الفريق االستشاري للبحوث الزراعية الدولية 

  بناء القدرات وإذكاء الوعي: ٢املوضوع 

   إذكاء الوعي← ("FRAME (USAID)")نمية الدولية التابعة للواليات املتحدة  وكالة الت- " فرمي"

  إدارة املعارف ودعم القرارات: ٣املوضوع 

  العرض العاملي العام ملناهج الصيانة وتكنولوجياهتا/مركز التنمية والبيئة
  الوكالة األملانية للتعاون التقين/شبكة املعلومات الزراعية املستدامة

 (Drynet)ضي القاحلة شبكة األرا

   املشروع األورويب إلقامة شبكة أوروبية للمعلومات عن البحث والتعليم- االحتاد األورويب 
  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغيُّر املناخ/اتفاقية التنوع البيولوجي

  لألراضييف جمال اإلدارة املستدامة ) البحث(التصحر والرصد والتقييم /تردي األراضي: ٤املوضوع 

  االتفاق البيئي املتعدد األطراف
  العرض العاملي العام ملناهج الصيانة وتكنولوجياهتا/مركز التنمية والبيئة

  تقييم تردي األراضي يف األراضي القاحلة/منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
  مراكز األفرقة االستشارية املعنية بالبحث الزراعي الدويل 

  )نظام املراقبة لتقييم التصحر ورصده") (DeSurvey("مسح التصحُّر 
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  ) البيئة التمكينية(إطار السياسات العامة واإلطار التشريعي واملؤسسي : ٥املوضوع 

  وكاالت التنمية الوطنية
  البنك الدويل

  تعبئة املوارد/التمويل: ٦املوضوع 

  مرفق البيئة العاملية
  )كافحة التصحُّراتفاقية األمم املتحدة مل(اآللية العاملية 
  البنك الدويل

  )املستويان الوطين والدويل(املشاركة والتعاون والربط الشبكي : ٧املوضوع 

  (Drynet)شبكة األراضي القاحلة 
 ("FRAME (USAID)") وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة - " فرمي"

  عن البحث والتعليم مشروع االحتاد األورويب إلقامة شبكة أوروبية للمعلومات 
 -  -  -  -  -  

 


