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 اجلزء ألف

 مذكرة تفسريية

 خلفيــة -أوالً 

 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وللمقررات ذات الصلة اليت اختذها مؤمتر             ٢٦وفقـاً لـلمادة      -١
رف يف االتفاقية أن يقوم، عن طريق أمانة        ، على كل ط   ١-م أ /١١األطـراف يف هذه االتفاقية، وال سيما املقرر         

 .االتفاقية، بتقدمي تقارير عن التدابري اليت اختذها تنفيذاً لالتفاقية

وقـد قُدمـت الـتقارير الشاملة األوىل الواردة من البلدان األطراف املتأثرة إىل مؤمتر األطراف الثالث ومؤمتر                   -٢
أمت هذا االستعراض فريق عامل خمصص      . التقارير يف مؤمتر األطراف الرابع    األطراف الرابع، مث بدأ بعد ذلك استعراض هلذه         

، ممـا أدى إىل رفع تقرير شامل إىل مؤمتر األطراف اخلامس، الذي أنشأ جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بوصفها                   ٢٠٠١يف  
راض تنفيذ االتفاقية اجتماعاهتا بني وتعقد جلنة استع. هيـئة فرعية تابعة ملؤمتر األطراف أوكل إليها استعراض عملية التنفيذ      

الستعراض (وبالتزامن مع مؤمتر األطراف     ) مركـزة يف ذلك على املسائل املوضوعية الناشئة من استعراض التقارير          (الـدورات   
 .٥-م أ/١وترد اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف املقرر ). قضايا السياسة العامة يف سياق صياغة مشاريع املقررات

ومت االسـتعراض الـثاين لتقارير البلدان األطراف املتأثرة عقب مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، يف                 -٣
أما الدورة الثانية للجنة استعراض     . ٢٠٠٢سـياق الدورة األوىل للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية اليت عقدت يف            

طراف السادس، فقد نظرت يف تقرير اللجنة يف دورهتا األوىل          تنفـيذ االتفاقية، اليت عقدت بالتزامن مع مؤمتر األ        
 .وأعطت دفعا جديداً للعملية التنفيذية عرب سلسلة من املقررات اليت اعتمدت يف مؤمتر األطراف السادس

وبدأت الدورة الثالثة لتقارير البلدان األطراف املتأثرة يف سياق الدورة الثالثة الستعراض تنفيذ االتفاقية               -٤
ويف أثناء مؤمتر األطراف السابع، . مؤمتر األطراف السابع بورود تقارير قدمتها البلدان األطراف األفريقية املتأثرة    و

نظـرت جلـنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا الرابعة يف تقرير اللجنة عن دورهتا الثالثة واقترحت عددا من                   
، أن  ٧-م أ /٧ إىل ذلك، قرر مؤمتر األطراف مبوجب مقرره         وإضافة. املقـررات اعتمدها مؤمتر األطراف السابع     

 .جيدد والية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بوصفها هيئة فرعية لفترة متتد حىت الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف

وعـلى البلدان األطراف املتأثرة املوجودة خارج أفريقيا أن تقدم إىل أمانة االتفاقية مستجدات تقريرها                -٥
لسابق، اليت قُدمت إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا األوىل، يف ضوء مقررات مؤمتر األطراف الواردة                 ا

وينبغي لتقارير األطراف أن متتثل شكل ومضمون التقارير على النحو املبني يف املقرر . يف دليل املساعدة املنقح هذا
وعلى البلدان األطراف املتأثرة املوجودة     .  باء من هذه الوثيقة    -، الـوارد أيضا يف جدول الباب ثانياً         ١-م أ /١١

خارج أفريقيا اليت مل تقدم تقريرها قط أن ترفع تقريرا شامال كامال عن األنشطة املنظمة والتدابري املتخذة لتنفيذ                  
 على شبكة إنترنت    وُينصح أن ترجع هذه البلدان إىل موقع االتفاقية       . االتفاقية منذ أن أصبحت طرفا يف االتفاقية      

: وميكـن االطالع على هذه التقارير بالرجوع إىل العنوان التايل         . حيـث حتفـظ الـتقارير الوطنـية مجـيعها         
http://www.unccd.int/cop/reports/menu.php. 
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ونظرا إىل تطور طبيعة عملية االتفاقية، قرر مؤمتر األطراف أن يضيف إىل الشكل احلايل إلعداد التقارير                 -٦
 اجملاالت ذات األولوية واملواضيع الرئيسية اليت حددها مؤمتر األطراف الرابع           ١-م أ /١١نصوص عليه يف املقرر     امل
وينبغي للمجاالت ذات األولوية احملددة يف اإلعالن ). ٥-م أ/١املقرر (ومؤمتر األطراف اخلامس ) ٤-م أ/٨املقرر (

، املشار إليه فيما بعد باإلعالن، وللمواضيع       )٤-م أ /٨ملقرر  ا(املـتعلق بتعهدات حتسني تنفيذ التزامات االتفاقية        
الرئيسـية اليت أقرها مؤمتر األطراف اخلامس أن تشكل مسامهة يف عملية االستعراض اليت تقوم هبا جلنة استعراض                  

 إعداد وبالتايل فقد أدرج مجيع جوانب االستعراض اإلضافية الناشئة من هذين املقررين ضمن شكل. تنفيذ االتفاقية
 .التقارير الوارد يف جدول بالباب الثاين باء من دليل املساعدة هذا

وعـالوة على ذلك، على البلدان األطراف أن تقدم ضمن تقريرها الوطين موجزا قطريا حيوي بيانات إحصائية                  -٧
يم للتصحر على املستوى  االقتصادية ذات صلة بإجراء تقي    -عـن املؤشـرات اجليوتوبوغرافية، والبيوفيزيائية واالجتماعية        

. فلقد كانت املوجزات القطرية دائما جزءا أساسيا من عملية إعداد التقارير اليت تقدمها البلدان األطراف املتأثرة               . الوطين
 .ونظرا لكون االتفاقية تدخل مرحلة التنفيذ، فإن من الواجب مجع هذه البيانات بصفة منتظمة أكثر من أجل عملية الرصد

 لية االستعراض عم-ثانياً

سـتتخذ اخلطوات التالية بغية اإلعداد للدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية مع مراعاة خمتلف                -٨
 :األحكام التشريعية املوجِّهة لعملية إعداد التقارير

 ُتقدَّم التقارير الوطنية، مبا فيها املوجزات القطرية، إىل األمانة؛ `١` 

 داد جتميع وتوليف وحتليل أويل للتقارير؛تقوم األمانة بإع `١` 

 الدعوة إىل عقد حلقات عمل يتم احلصول منها على مسامهات تقدَّم إىل عملية االستعراض؛ `٣` 

ستتيح األمانة النتائج اليت ُتسفر عنها هذه احللقات وستقدم إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف             `٤` 
 دورهتا اخلامسة؛

 ق الرمسية اليت ُتعد للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا اخلامسة؛تعميم الوثائ `٥` 

 .الدعوة إىل عقد الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية `٦` 

بلَّغ األطراف عرب القنوات الرمسية مبعلومات مفصلة عن اجلدول الزمين هلذه العملية -٩ ومع تيسري عملية . وسُت
، ستبذل األمانة قصارى جهودها من أجل تقدمي الدعم املايل يف وقته إىل البلدان األطراف               اإلبـالغ واالستعراض  

وستبلغ األمانة البلدان األطراف املتأثرة املستحقة بطبيعة هذا       . املـتأثرة املستحقة من أجل إعداد تقاريرها الوطنية       
 .حنة ووجود األموالالدعم املايل املقدم إلعداد التقارير، يف انتظار رد من اجلهات املا
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  تنظيم الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية-ثالثاً 

مـن املـتوقع أن ُتجـري جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا اخلامسة االستعراض حسب ما يتفق                   -١٠
 يذ اإلعالن هبـدف رصـد التقدم احملرز فيما يتعلق بتنف       ٥-م أ /١واملواضـيع الرئيسـية املطـروحة يف املقـرر          

 .وسيتم النظر أيضا يف املسامهات املقدمة يف أثناء حلقات العمل أيضا). ٤-م أ/٨املقرر (

وسـيتاح ما يكفي من الوقت ملناقشة واعتماد التقرير الشامل للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا                 -١١
قررات اللجنة يف دورهتا السادسة     اخلامسـة، الذي سيتضمن استنتاجات وتوصيات ستفضي إىل إعداد مشاريع م          

 .لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة

وقرر مؤمتر  . ٧-م أ /٩ويـرد جدول أعمال جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا اخلامسة يف املقرر               -١٢
وستعمم يف ). ٧-م أ/١٠املقرر  (األطـراف يف دورته السابعة أن تستغرق الدورة اخلامسة للجنة مثانية أيام عمل              

الوقـت املناسـب معلومات أخرى عن تنظيم أعمال الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، إضافة إىل       
 .معلومات عن الوثائق املناسبة
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 اجلزء باء

 دليل املساعدة

  مقدمة-أوالً 

التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يستهدف دليل املساعدة هذا تزويد جهات الوصل املركزية الوطنية التابعة   -١٣
مبا استجد من معلومات يف ضوء الدورة السادسة ملؤمتر األطراف لتساعدها على جتميع وتصنيف وحتليل وتقدمي البيانات                 

 .واملعلومات بغية إعداد وتقدمي التقارير الوطنية الستعراضها من ِقبل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ومؤمتر األطراف

القسم األول وهو املقدمة يتضمن معلومات أساسية ويفسر إجراءات . ويتألف هذا الدليل من قسمني اثنني -١٤
واجلزء الثاين وهو املنهجية يبني مبادئ توجيهية حمددة منصوص عليها          . تبليغ املعلومات واستعراض تنفيذ االتفاقية    

 .٦-م أ/٩ واملقرر ٦-م أ/١ واملقرر ٥-م أ/١قرر  وامل٤-م أ/٨ واملقرر ٢-م أ/٥ واملقرر ١-م أ/١١يف املقرر 

بل هو مرشد يف    . ودلـيل املساعدة هذا ال حيدد شكالً ملزماً وال طريقة حصرية إلعداد التقارير الوطنية              -١٥
تقدميه أسلوباً ومنهجية فيما يتعلق بدعم جهات الوصل الوطنية وغريها من اجلهات ذات املصلحة يف االضطالع                

 . ريي للتقارير الوطنيةبالعمل التحض

وستقدم البلدان األطراف التقارير الوطنية عن طريق أمانة االتفاقية إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف                -١٦
أو /وستستعرض اللجنة يف هذه الدورة ما استجد يف التقارير اليت سبق أن قدمت و             . دورة فاصـلة بني الدورات    

 . دان األطراف املتأثرة إضافةً إىل التقارير اليت يقدمها الشركاء اإلمنائيونالتقارير اجلديدة الواردة من البل

ومن املتوقع أن ترجع إىل دليل املساعدة املقترح جهات الوصل املركزية الوطنية التابعة لالتفاقية وهيئات                -١٧
ف متطلبات كل سياق وطين التنسيق الوطنية التابعة لالتفاقية وأن تقوم بتكييفه عند االقتضاء وفق خصائص وخمتل        

كما ميكن استخدام هذا الدليل كأداة لرصد وتقييم التقدم احملرز يف مكافحة تدهور التربة هبدف دعم                . على حدة 
 . املزيد من السياسات املتماسكة لضمان التنمية املستدامة

 الغرض من صياغة التقارير الوطنية -ألف 

ترمي إىل تقييم التقدم احملرز يف جمال تنفيذ االتفاقية، فإن صياغة           بصرف النظر عن كون التقارير الوطنية        -١٨
وبالتايل، فإىل جانب تقدمي املعلومات عن حالة       . هـذه التقارير هي يف حد ذاهتا جزء أساسي من تنفيذ االتفاقية           

صل الوطنية، ومن عملية االتفاقية، ينبغي للتقارير أيضا أن تساهم يف تعزيز القدرات املؤسسية والبشرية جلهات الو
مث حتسني قدرهتا على تنسيق العمل، كما ينبغي هلا التشجيع على اختاذ اخلطوات األخرى الالزمة لتنفيذ االتفاقية                 

 . بشكل فعال بوصف ذلك جزءا من اجلهود الوطنية الرامية إىل تعزيز التنمية املستدامة

أت فعال يف بعض البلدان املتأثرة، ينبغي أن تتجسد هذه ونظرا لكون برامج العمل الوطنية ملكافحة التصحر قد بد       -١٩
وعلى هذه التقارير أن تتضمن معلومات مفصلة عن إدراج برامج العمل الوطنية ضمن             . اجلهود املبذولة يف التقارير الوطنية    
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تخذة لتعزيز  أطـر التخطـيط االسـتراتيجي بشأن التداؤب مع األطر األخرى والتقدم احملرز يف العمليات االستشارية امل                
 . ترتيبات الشراكة كما ينبغي هلذه التقارير أن تشري إىل األدوار اليت يقوم هبا خمتلف اجلهات ذات املصلحة

ومـن املهم أال تسلط التقارير الوطنية الضوء على اإلجنازات فحسب بل ينبغي هلا أيضا أن تبني العوامل اليت حتد من                      -٢٠
 .د أفضل السبل والوسائل للتغلب على هذه القيود مراعاة للجهات ذات املصلحة مجيعهاتنفيذ االتفاقية، حىت يتسىن إجيا

واملطلوب أن تتضمن التقارير الوطنية معلومات عن تنفيذ االتفاقية بشكل موجز ومتناسق وخاصة فيما               -٢١
ورة حصرية قضايا السياسة    ومبا أن التقارير الوطنية األوىل تناولت بص      . يتعلق بالتقدم احملرز صوب تنفيذ االتفاقية     

العامة والتدابري املؤسسية وعمليات املشاركة يتوقع أن تقدم التقارير الوطنية الثانية معلومات عن التقدم احملرز فيما 
يتعلق باجلانب اخلاص بالعملية يف التقرير، مع التطرق بشكل مفصل للعمليات االستشارية الداعمة إلعداد وتنفيذ               

 . ية فضالً عن اتفاقات الشراكة مع البلدان األطراف املتقدمةبرامج العمل الوطن

) املقاييس(وسيكمل املوجز القطري التقرير الوطين ببيانات إحصائية تقدم جمموعة من املؤشرات األساسية  -٢٢
. مليميكـن بواسـطتها تقييم التقدم احملرز يف جمال التنفيذ على الصعيد الوطين، ودون اإلقليمي واإلقليمي والعا                

 وصفا جغرافيا طوبوغرافيا مرتبطا بالظروف املناخية، ومؤشرا بيوفيزيائيا للنباتات الطبيعية، توستشمل البارومترا
.  االقتصادية احلامسة، ومعلومات علمية وتكنولوجية وجيهة تتعلق مبكافحة التصحر-ومؤشرا للعوامل االجتماعية 

 . جيم من دليل املساعدة هذاوميكن االطالع على شكل املوجز يف الباب الثاين

ومن املتوقع أن تركز التقارير املقدمة على املستويني دون اإلقليمي واإلقليمي بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ                -٢٣
وينبغي للبلدان أن   . االتفاقـية على التدابري والتطورات املهمة اليت شهدهتا برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية            

وُيتوقع . الوطنية بيانا للمزايا والصعوبات املتعلقة باملشاركة يف الربامج دون اإلقليمية واإلقليمية          تضمن تقاريرها   
أيضـا مـن املـنظمات دون اإلقليمية واإلقليمية أن تبلغ األطراف بشأن برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية                  

 .فةبكاملها، مبا يف ذلك وصف اإلجنازات احملقَّقة والعقبات املصاَد

 العملية املمكنة الواجب تكييفها حبسب احلاجة وفق السياق الوطين -باء 

إن اإلطار الزمين املتعلق بإعداد كل تقرير وطين وعملية االستعراض مسألة متروكة لكل حكومة تبت فيها  -٢٤
 . حبسب سياقها الوطين

ولذلك يلزم أن   . طنية يف هنج املشاركة والتكامل    ويتمثل أحد العناصر األساسية الالزمة لعملية إعداد التقارير الو         -٢٥
تعكـس التقارير آراء جمموعة أوسع من الفعاليات وأصحاب املصلحة وال سيما آراء الوزارات والوكاالت العامة املعنية                 

ليمية واملـنظمات غري احلكومية واملنظمات ذات القاعدية اجملتمعية واملؤسسات األكادميية والقطاع اخلاص والسلطات اإلق             
وينبغي أيضا أن ُيستشار عند االقتضاء كل من اخلرباء واجلهات ذات املصلحة يف جماالت            . واحمللـية ووسـائط اإلعـالم     

ختصصية مثل الزراعة والطاقة واملوارد الطبيعية والتعليم والصحة والتجارة والقضاء على الفقر واهلجرة والتنوع البيولوجي               
 . وارد البحرية والسواحل وإدارة املياه العذبة والتخطيط اإلمنائي الوطينوتغري املناخ والغابات وإدارة امل

وحسـن استغالل الوقت يف عملية إعداد التقارير عنصر حاسم يف التقيد باملوعد الزمين املضروب لتقدمي             -٢٦
 أدىن على األقل من واستغالل اإلطار الزمين املتاح استغالالً أمثل مهم ولذلك سيتعني التأكد من أن عدداً         . التقرير
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وبوسع . املمـثلني املعنيني للمجموعات األساسية من اجلهات الفاعلة واجلهات ذات املصلحة يشارك يف العملية             
جهـات الوصل الوطنية وهيئات التنسيق الوطنية أن تعزز املشاورات اإلضافية واملوازية مع شىت الفئات املؤسسية   

وميكن اختبار مثل هذه اآلليات وحتسينها يف سياق عملية  . كرب يف العملية  واالجتماعـية بغية كفالة مشاركتها األ     
 .وضع برامج العمل الوطنية املتكررة األطول أجال

كعملية مؤقتة لصياغة   ) انظر املرفق (ومتشياً مع هنج املشاركة واملبادئ اليت تتضمنها االتفاقية، ُتقترح خطة عمل             -٢٧
 . ام ذات الصلة من االتفاقية فضالً عن املقررات الصادرة عن مؤمتر األطرافالتقارير الوطنية مع مراعاة األحك

 االستعانة مبنظمات دون إقليمية وإقليمية -جيم 

 . ميكن للبلدان األطراف املتأثرة أن تستفيد من جتربة وموارد املنظمات املعنية دون اإلقليمية واإلقليمية -٢٨

مات دون اإلقليمية واإلقليمية أن تقوم، بتنسيق وثيق مع أمانة االتفاقية، ويف سياق املمارسة احلالية، للمنظ -٢٩
 . بتقدمي املساعدة إىل جهات الوصل الوطنية، إن اقتضى احلال وعند الطلب، يف حدود املوارد املتاحة

 االستعانة بعمليات مماثلة  -دال 

ن تستفيد، حسب االقتضاء، مما اكُتسب      يتعني على جهات الوصل الوطنية عند إعداد التقارير الوطنية أ          -٣٠
وميكن االستعانة أيضا بالتجربة    . مـن خـربة يف أثناء إعداد التقارير الوطنية يف املاضي، هبدف تفادي االزدواج             

 . املكتسبة يف أثناء إعداد تقارير مشاهبة يف إطار اتفاقييت تغري املناخ والتنوع البيولوجي زيادةً يف التداؤب

 دمي التقاريرطرائق تق -هاء 

كما تشجع األطراف على تقدمي تقاريرها      . على األطراف إرسال تقاريرها بإحدى اللغات الرمسية لألمم املتحدة         -٣١
 . أو موجز هلذه التقارير على األقل، باللغة اإلنكليزية األمر الذي سيسمح بنشر املعلومات الواردة فيها على نطاق أوسع

 أن تكون هذه التقارير موجزة قدر اإلمكان        ١-م أ /١١ الواردة يف املقرر     وتشـترط املـبادئ التوجيهية     -٣٢
غري أن هذه املبادئ التوجيهية ال تنص على عدد حمدد من الصفحات حيث إن هذا العدد                . تسـهيالً الستعراضها  

صدد، بأال يتجاوز ويوصى، يف هذا ال. سيكون متغرياً رهناً باملتطلبات الوطنية احملددة وعملية إعداد التقرير الوطين
كما تشجع األطراف على تضمني     .  صفحة مبا يف ذلك ست صفحات تكرس للموجز        ٣٠عدد صفحات التقارير    

 . تقاريرها إشارات إىل وثائق أخرى متعلقة بالسياسات أو وثائق تقنية تتضمن معلومات إضافية ذات صلة

 وعلى اجملاالت   ٥-م أ /١سية املبينة يف املقرر     ويـرجى من البلدان أن تركز على اجملاالت املواضيعية الرئي          -٣٣
 ). اإلعالن (٤-م أ/٨ذات األولوية املنصوص عليها يف املقرر 

أمـا بالنسبة للبلدان اليت سبق هلا أن شاركت يف عمليات تقدمي التقارير السابقة فعليها أن تقدم نسخة                   -٣٤
 وعلى التطورات احلاصلة بعد إكمال التقرير، مع        مـزيدة مـن تقريرها الوطين األخري، مركزةً على التقدم احملرز          

 .غري أنه عليهم اتباع الشكل نفسه حملتويات التقارير السابقة. إغفال املعلومات اليت سبق تقدميها
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إما على قرص مرن أو     (وينـبغي تقدمي التقرير يف وثيقة واحدة مطبوعة على الورق ويف شكل إلكتروين               -٣٥
وليتيسر ). أو عن طريق املوقع على شبكة اإلنترنت أو إرفاقها بالربيد اإللكتروين CD-ROMقرص بذاكرة مقروءة 

 أو ما فوق، أو يف شكلMS Word 6ألمانـة االتفاقية جتميع التقارير يوصى بأن جتهز هذه التقارير على برنامج  
Rich Text Format. 

 تقدم التقارير الوطنية إىل أمانة االتفاقية       وإلكمال استعراض التقرير الوطين يف الوقت احملدد لـه يلزم أن          -٣٦
 : يف بون، بأملانيا، على العنوان التايل

  UNCCD Secretariat 
  Haus Carstanjen 
  Martin-Luther-King-Strasse 8 
  D-53175 Bonn, Germany 
  Fax: (+49-228) 815-2899 
  E-mail: secretariat@unccd.int 

  املنهجية-ثانياً 

 املنهجية املقترحة -ألف 

تتبع املنهجية املقترحة بشأن التقارير الوطنية وتتكيف مع النموذج الذي صاغته جلنة العلم والتكنولوجيا               -٣٧
 واملكمل بالوثيقتني   A/AC.241/INF.4الوارد يف الوثيقة    (فـيما يـتعلق مبؤشـرات رصد عملية تنفيذ االتفاقية           

ICCD/COP(1)/CST/3/Add.1و ICCD/COP(2)/CST/3/Add.1.( 

وتأخذ املنهجية بعني االعتبار أيضاً معايري تبليغ املعلومات اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورتيه الرابعة                -٣٨
إضافة إىل املقررات ذات الصلة الناشئة من عملية جلنة استعراض          ) ٥-م أ /١٠ واملقرر   ٤-م أ /٨املقرر  (واخلامسة  

ضـافة واملتصـلة بلجـنة العلم والتكنولوجيا فهي مأخوذة من الوثيقة            أمـا املعلومـات امل    . تنفـيذ االتفاقـية   
ICCD/COP(5)/CST/5. 

ومـع التجربة املكتسبة يف مؤمتري األطراف الثالث، والرابع، وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا                -٣٩
ابع، من املتوقع أن يقوم كل بلد       األوىل، ومؤمتر األطراف السادس، واللجنة يف دورهتا الثالثة ومؤمتر األطراف الس          

وينبغي . طـرف مـتأثر من منطقة غري أفريقيا بتكييف املنهجية املقترحة قدر اإلمكان لتتالءم مع ظروفه اخلاصة                
للمنهجية املقترحة أال حتدد الردود على األسئلة املطروحة وإمنا عليها أن تكون موجها لتحقيق الغرض الرئيسي من 

 ). املرفق (١-م أ/١١لنحو املبني يف املقدمة واملذكور تفصيال يف املقرر التقرير الوطين على ا

 ويقدَّم يف ١-م أ/١١ من املبادئ التوجيهية الواردة يف املقرر    `٩` إىل   `١`والقسم التايل أعد متشياً مع النقاط        -٤٠
. رحة للتوجيه يف خمتلف املواضيع    املؤشرات، وبارومترات التقييم، ومالحظات واألسئلة املقت     : خانات أربع عناوينها هي   

 .وُتذَكر البلدان األطراف مرة أخرى بأن عليها أن تقدم، عند اإلمكان، تقييماهتا بشأن التقدم احملرز
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 واملقررات األخرى ذات الصلة  )١-م أ/١١املقرر (مبادئ توجيهية تفصيلية تستند إىل الشكل املقدم من مؤمتر األطراف  -باء 
 )٦-م أ/١، ٥-م أ/١٠، ٥-م أ/١، ٤-م أ/٨(تقارير بعملية إعداد ال

 قائمة احملتويات `١` 
 من قبيل املوجز  مرفقاتتشمل أيضاأن  وينبغي للقائمة .الفرعية للتقرير الوطينواألبواب واألبواب  ١-م أ/١١تعكس قائمة احملتويات البنود املدرجة يف املقـرر أن ينبغي  

 . التقريرتكتسي أمهية بالنسبة لعملية إعدادفية أية معلومات إضاالقطري إضافة إىل 

 ملخص ال يتجاوز ست صفحات `٢` 
 . ملؤمتر األطراف فهم حالة تنفيذ االتفاقية وتقييمها يف البلدستيسر املعلومات األساسية اليت يقدم أن يلقي الضوء على أهم عناصر التقرير وأن  للموجزينبغي 

 . اليت ينبغي اإلجابة عنها، إن أمكن، يف شكل جدول٨ إىل ١ من `٢`ات املطلوبة يف إطار البنود الفرعية الرجاء إيالء اهتمام خاص باملعلوم 
 مؤسسات جهات الوصل -١ 

 اسم جهة الوصل 
 العنوان مبا فيه عنوان الربيد اإللكتروين 
١- ... 
٢- ... 
٣- ... 
٤- ... 

 مواقع البلد املتعلقة بالتصحر على شبكة إنترنت

 ):الرجاء تقدمي معلومات ال تتعلق إال باحلالة يف بلدكم فقط(الة خطط العمل الوطنية ح -٢ 
 تاريخ اإلقرار املؤسسة اليت أقرت برنامج العمل الوطين/املستوى احلكومي للهيئة

 برنامج العمل الوطين) استعراضات(استعراض  )التواريخ(التاريخ 
هل أدرج برنامج العمل الوطين ضمن استراتيجية احلد         )اب نعم، الرجاء حتديد السنة اليت اعتمدت فيها االستراتيجية رمسياًإذا كان اجلو(قيد اإلدراج حالياً / ال/نعم

 من الفقر
ضمن استراتيجية  هـل أدرج بـرنامج العمل الوطين         )إذا كان اجلواب نعم، الرجاء حتديد السنة اليت اعتمدت فيها االستراتيجية رمسياً(قيد اإلدراج حالياً / ال/نعم

 التنمية الوطنية
هل بدأ تنفيذ برنامج العمل الوطين باالستنتاجات اليت توصلت          ال/نعم

 إليها اتفاقات الشراكة أم بدوهنا
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 املوعد املتوقع إلقرار برنامج العمل الوطين العام/الشهر
 هل يوجد مشروع هنائي لربنامج عمل وطين ال/نعم
 ج عمل وطين قيد اإلجنازهل هناك مشروع لربنام ال/نعم
هل أنشئت املبادئ التوجيهية األساسية لربنامج عمل        ال/نعم

 وطين
 هل العملية يف البداية فقط ال/نعم
 أمل تبدأ العملية بعد ال/نعم

 ):الرجاء تقدمي معلومات عند االقتضاء(إقليمي /عضو برنامج عمل دون إقليمي -٣ 

قنيات جتميع املياه،   املشاركة خصوصا يف مواضيع من قبيل ت      
 أو اإلقليمي/اسم إطار التعاون دون اإلقليمي و وتعرية التربة وما إىل ذلك

  ١- 
  ٢- 

 ):يشار إىل ما إذا كانت حكومية أو منظمة للمجتمع املدين، وتقدم معلومات عن جنس املمثلني(تكوين هيئات التنسيق الوطنية  -٤ 

 اسم املؤسسة )√ (حكومة )√(منظمة غري حكومية  أنثى/ذكر
    ١- 

  ـــــــــ:إمجايل عدد املنظمات غري احلكومية املعتمدة يف العملية -٥ 

إذا كان اجلواب نعم، الرجاء تقدمي عدد منظمات        (ال  /نعـم 
 )اجملتمع املدين املشاركة

هل أنشئت جلنة تنسيق وطنية ملنظمات غري حكومية معنية مبكافحة التصحر؛ إذا كان             
 ، كم عدد املنظمات غري احلكومية أو منظمات اجملتمع املدين املشاركة فيه؟اجلواب نعم
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  ـــــــــ:إمجايل عدد املراسيم والقوانني املعتمدة فيما يتعلق باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر -٦ 

 .أو أنظمة/اذكر حىت مخس أهم مراسيم وقوانني و
  عنوان القانون تاريخ االعتماد

  ١- 
  ٢- 
  ٣- 

 العملية االستشارية -٧ 
 ):الرجاء تقدمي معلومات عند االقتضاء(أو بدأت يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر /عدد اتفاقيات الشراكة اليت أبرمت و

 )املتوقع(تاريخ اإلبرام 
أو الوكاالت املعنية   /اجلهة املاحنة، املنظمة الدولية، و    

 وان الرمسي للشراكةالعن التابعة ملنظومة األمم املتحدة
 

   ١- 
   ٢- 

 ):الرجاء تقدمي معلومات عند االقتضاء(قائمة االجتماعات االستشارية املتعلقة بتنفيذ االتفاقية 
  عنوان االجتماع االستشاري السنة/التاريخ البلدان املاحنة املعنية املنظمات الدولية أو الوكاالت التابعة ملنظومة األمم املتحدة املعنية

    ١- 
    ٢- 

 دور القائداسم البلد اليت استلم 
  ـــــــــ):الرجاء تقدمي معلومات عند االقتضاء(

  مشاريع قيد التنفيذ مرتبطة بشكل مباشر أو غري مباشر باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر١٠اذكر حىت  -٨ 

 .... منفذ يف إطار املشروع اجلدول الزمين الشركاء املعنيون إمجايل امليزانية
هـل املشـروع منفذ يف إطار برنامج العمل         

 اسم املشروع )ال/نعم(اإلقليمي؟ /دون اإلقليمي/الوطين
      ١- 
      ٢- 
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 أو سياسات التنمية املستدامة/االستراتيجيات واألولويات املوضوعة ضمن إطار خطط و `٣` 
 املؤشرات مترات التقييموبار املالحظات األسئلة

أو /االستراتيجيات واألولويات املوضوعة ضمن إطار خطط و      إىل أي حـد أخـذت        �
 بعني االعتبار اجلهود الرامية إىل وضع خطط عمل وطنية أو           سياسات التنمية املستدامة  

 راعت جوانب من خطط عمل وطنية سبق وضعها؟
 

 خطط التنمية الوطنية `١`
 ورقة استراتيجية احلد من الفقر `٢`
 راتيجية الوطنية من أجل التنمية املستدامةاالست `٣`
 خطط العمل البيئية الوطنية `٤`
 ٢١جدول أعمال القرن  `٥`
 استراتيجية احملافظة الوطنية `٦`
 استراتيجيات املساعدة القطرية `٧`
 ورقة االستراتيجية القطرية `٨`
 لقطري املشتركا `٩`
زراعة، الطاقة، التعليم،   يف جمال ال  (خطـة أو اسـتراتيجية أخرى ذات صلة          `١٠`

الـتجارة، الصحة، القضاء على الفقر، اهلجرة، الغابات، تغري املناخ، التنوع           
 )البيولوجي، املوارد الساحلية والبحرية وما إىل ذلك

 
أي (مـا هي السبل اليت تتجسد هبا مبادئ اتفاقية مكافحة التصحر يف أطر بيئية أخرى               �

 االستشارية، وهنج الربامج، وما إىل ذلك؟من حيث عملية املشاركة، واآللية 
 
أو هيئات التنسيق   /مـا هـي عالقات العمل اليت نشأت بني جهات الوصل الوطنية و             �

 الوطنية والوزارات املعنية بتنفيذ هذه االستراتيجيات؟

الغرض هنا تقدمي مستجدات املعلومات التحليلية      
فيما يتعلق باخلطط واالستراتيجيات الوطنية اليت      

ـ  امهت يف مكافحـة التصحر واليت أدرجت       س
األنشطة املتعلقة خبطط   /ضمنها بنجاح األهداف  

 العمل الوطنية
 
 
 
 
 
 
 
 

سـيكون من املفيد سياقة أمثلة عن أطر لتنسيق         
املشاريع امليدانية  /التخطيط أدت إىل دمج الربامج    

 بشكل أفضل

تنســـيق السياســـات  
 واالستراتيجيات الوطنية

الوطنية اخلطط واالستراتيجيات   
املـتاحة يف جمـاالت اجتماعية      

 واقتصادية أخرى
 
 
 
 
 

ــط  ــتراتيجيات  وأاخلط االس
ــية يف جمــال مكافحــة  الوطن

 قبل   من التصـحر املوضـوعة   
اتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة     

 التصحر
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ؤسسية، الروابط وأوجه التنسيق مع االتفاقيات البيئية األخرى، ومع         الـتدابري املؤسسـية املـتخذة تنفـيذاًًً لالتفاقية، مبا فيها األطر أو الترتيبات التشريعية وامل                `٤` 
 استراتيجيات التنمية الوطنية، عند االقتضاء

 املؤشرات مترات التقييموبار املالحظات األسئلة
 ؟إىل أي حد تعد خطة العمل الوطنية متماسكة مع اخلطط الوطنية األخرى للتنمية االجتماعية ومحاية البيئة �
 أي حـد تعـد خطة العمل الوطنية إطارا استراتيجيا للعمل فيما يتعلق بتحقيق أهداف السياسة العامة    إىل �

 ؟احملددة يف تلك اخلطط
أو الربجمة اليت تعرقل دمج أهداف خطط العمل الوطنية /مـا هي العقبات الكربى على صعيد املؤسسات و       �

 ؟يف هذه االستراتيجيات
ى السياسة العامة وخطط للتحفيز أو ُبدئ فيها من أجل تشجيع دعم            هـل اعـتمدت تدابري على مستو       �

القطاع اخلاص، ال سيما فيما يتعلق بالتعاون التكنولوجي والعلمي، وكيف تتجسد هذه اجلهود يف خطط               
 ؟العمل الوطنية

هـل هـناك أي حمـاوالت حمددة يف عملية خطط العمل الوطنية ترمي إىل جسر الفجوات الفاصلة بني                    �
ياسـات املسـتدامة الوطنـية احلالية وتلك املوجودة حالياً يف طور الصياغة، أي عرب إجراء تعديالت            الس

 ؟تشريعية أو اختاذ تدابري للتوعية

يف ضوء مقررات وإعالن مؤمتر األطراف السادس       
الـيت دعت إىل دمج أهداف      ) ٤-م أ /٨املقـرر (

خطـط العمـل الوطنية ضمن االستراتيجيات       
لتنمية املستدامة، الرجاء تقدمي  واخلطـط الوطنية ل   

حتلـيل لنوعية اجلهود اليت بذلت لضمان التكامل        
 .منذ تقدمي التقرير األخري

جعـل خطة العمل الوطنية     
متماسكة مع األطر األخرى    
ــتراتيجي  ــيط االس للتخط

 البيئي

خطـط العمل الوطنية    
بصــفتها جــزءا مــن 
اخلطط الوطنية للتنمية   
االقتصادية واالجتماعية  

 ية البيئةومحا

مـا هـي املبادرات اجلديدة اليت اختذت منذ آخر تقرير عن دمج خطط العمل الوطنية يف نظم التخطيط       �
 الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية ومحاية البيئة، مبا يف ذلك على الصعيد احمللي؟

 إىل أي حد جنحت هذه العملية؟ �

ع ينبغي دمج أهداف خطط العمل الوطنية يف مجي       
مسـتويات اخلطـط الوطنية للتنمية االقتصادية       

 واالجتماعية ومحاية البيئة 

روابط خطط العمل الوطنية    
بالـنهج الوطنية واألقاليمية    

 واحمللية

 

أو صلة مباشرة باألنشطة اجلارية يف إطار برامج        /إقليمي أو إقليمي و    ما نوع األنشطة اجلارية اليت هلا بعد دون        �
 ؟ هلاة واإلقليمية وشبكات الربامج املواضيعية التابعةالعمل دون اإلقليمي

 ؟إىل أي حدد تتطابق مع أهداف خطط العمل الوطنية �
هـل املؤسسات العلمية والتقنية تشارك بإجيابية وفعالية يف الشبكات دون اإلقليمية واإلقليمية والشبكات               �

 الدولية ذات الصلة؟

أن توضع  برامج مكافحة التصحر    املفـروض يف    
 ودون  الوطنيةيات  على املستو وتنفذ يف آن واحد     

 .اإلقليمية واإلقليمية وذلك بشكل متماسك
الوطنية ملسـتوى التفاعل بني الفعاليات      ميكـن   

والشـبكات ذات الصلة أن يسرب مدى املسامهة        
 .املقدمة من الشبكات العلمية

وضــع بــرامج عــلى  �
املسـتوى الوطين ذات    
ــيمي  ــابع دون إقل ط

 وإقليمي
تقوية الشبكات العلمية    �

ــلى   ــلة ع ذات الص
املستويات الوطنية ودون   

 .اإلقليمية واإلقليمية

 برامجالربط احملقق مع    
مية العمـل دون اإلقلي   

 واإلقليمية

 هل اعتمدت احلكومة خطة العمل الوطنية رمسياً؟ �
 هل اعُتمدت ميزانية رمسياً لتمويل تنفيذ خطة العمل الوطنية؟ �
  بشأن حالة تنفيذ خطط العمل الوطنيةُيقدم موجز �
 

ُيشار إىل خطط العمل أو اجلدول الزمين إلعداد        
واعتماد وتنفيذ خطط العمل الوطنية من التقرير       

 األخري

  موافقة احلكومة
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 ...التدابري املؤسسية املتخذة تنفيذاًًً لالتفاقية )  تابع( 
 املؤشرات مترات التقييموبار املالحظات األسئلة

ىل أي حـد تؤثر هيئة التنسيق الوطنية يف مسائل السياسة العامة والتشريع، وما مدى ارتباطها بالوزارة                 إ �
 املسؤولة يف احلكومة عن الشركاء اإلمنائيني؟

 إىل أي حد تعد هيئة التنسيق الوطنية المركزية من حيث املوارد املالية والبشرية واملادية؟ �
 التنسيق الوطنية منذ تقدمي التقرير األخري؟هل أُنشئت أمانة كاملة هليئة  �
 ما مدى استقاللية جهات الوصل الوطنية من حيث املوارد واختاذ القرار؟ �
إىل أي حـد ميكـن هليـئات التنسيق الوطنية أن تعزز التداؤب يف اإلدارة املستدامة لألراضي مع األطر                    �

 الربناجمية ذات الصلة؟

ر وعمل  وضـع هيـئات التنسيق الوطنية، ودو      
جهـات الوصل الوطنية، اذكر القدرة املؤسسية       
هليـئة التنسيق الوطنية وحريتها يف العمل بصفتها        
هيـئة إشـرافية وتنسـيقية يف جمال تعزيز تنفيذ          

 االتفاقية 

هيـئة التنسيق الوطنية     الوضع القانوين
 املنشأة أو العاملة

 ية مقارنة بالتقرير األخرياستعراض وتقييم حالة املوارد داخل هيئة التنسيق الوطن �
 هل هليئة التنسيق الوطنية القدرة على حفز عملية إعداد خطة العمل الوطنية وتنفيذها وتقييمها؟ �
ما هي االحتياجات اخلاصة هليئات التنسيق الوطنية وجهات الوصل الوطنية يف جمال القدرات، مع مراعاة                �

 ات؟ما تتميز به االتفاقية من طبيعة شاملة للقطاع

بصفتها مؤشرا  ) البشرية، املالية، املادية  (املـوارد   
 على قدرة هيئة التنسيق الوطنية على العمل

  املوارد

 لضمان مشاركة من جهات ذات مصلحة أخرى؟) من حيث التمثيل(هل أُجري أي استعراض  �
الوطنية هبيئات تابعة   هـل هناك أي تغيريات جيب اإلبالغ عنها فيما يتعلق بكيفية ارتباط هيئات التنسيق                �

 التفاقيات أخرى لألمم املتحدة؟
 كيف يكون تكوين هيئات التنسيق الوطنية عامال حمسناً للربجمة والتنفيذ يف مشاريع االتفاقية؟ �
جهات الوصل الوطنية ضرورة تضمني خطط العمل الوطنية مبادرات /كيف تتناول هيئات التنسيق الوطنية �

 ات التسويق ملنتجات األراضي اجلافة؟القطاع اخلاص واستراتيجي

ينـبغي للطبـيعة الشـاملة للقطاعات واملتعددة        
التخصصـات اليت تتميز هبا االتفاقية أن تتجسد،        
داخـل هيئات التنسيق الوطنية، بوجود موظفني       
مـن خمتلف القطاعات مدربني وذوي خربة يف        
خمتلف امليادين االجتماعية االقتصادية والبيئية ويف      

 .ارة املوارد الطبيعيةجمال إد

املميزات الشاملة للقطاعات   
 واملتعددة التخصصات

 

هـل زاد مسـتوى مشاركة اجلهات ذات املصلحة منذ التقرير األخري وما هي آليات ضمان املشاركة                  �
 الفعالة؟

ة كـم هي فعالة وكافية سبل ووسائل االتصال أو الربط الشبكي فيما بني أعضاء هيئات التنسيق الوطني                 �
 واجلماعات اليت متثلها، ال سيما فيما يتعلق مبنظمات اجملتمع املدين؟

 هل هي شفافة طريقة تعيني أعضاء هيئات التنسيق الوطنية؟ �

ِصف كيف ُتَمكن هيئات التنسيق الوطنية خمتلف       
اجلهات الفاعلة من املشاركة يف عملها، ال سيما        

 .املنظمات غري احلكومية وممثلي السكان احملليني

  التكوين وطريقة العمل

حتري الدقة يف استعراض وحتليل ومقارنة قدرة هيئة التنسيق الوطنية على تنظيم وإدارة نظام املعلومات منذ    �
 التقرير األخري

 تفظ هبا هيئة التنسيق الوطنية؟حتقواعد البيانات اليت حالة ما هي  �
 وصل الوطنية وهيئة التنسيق الوطنيةتقييم وسائل االتصال الداخلية واخلارجية بني جهة ال �

قواعـد البيانات، الوصول إىل شبكة اإلنترنت،       
املوقع على شبكة االتصاالت والشبكة اإلعالمية      

 .)الداخلية واخلارجية(
 

حالة املعلومات والبيانات
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 ...التدابري املؤسسية املتخذة تنفيذاًًً لالتفاقية )  تابع( 
 املؤشرات ات التقييممتروبار املالحظات األسئلة

 لتنسيق ومواءمة إجراءات مكافحة تدهور التربة على املستويني  احلاليةليات  كيف أن استعراض وحتليل اآل      �
 ؟ سامها يف تعزيز برامج تنسيق االتفاقية وتنفيذهاالوطين واحمللي

ات بشكل جيد بني اجلهات   مىت يلزم بناء القدرة على الصعيد احمللي والوطين من أجل إقامة تبادل للمعلوم             �
 ؟ذات املصلحة املعنية

ينـبغي لتحليل اآلليات القائمة لتنسيق ومواءمة       
على املستويني احمللي   (إجراءات مكافحة التصحر    

لـدروس املستفادة من    يعكـس ا  أن  ) والوطـين 
 .رب السابقةاالتج

 
كون أساساً القتراح   وينـبغي هلـذا التحليل أن ي      

القائمة وتكييفها  تدابـري إلعـادة ضبط اآلليات       
وتعزيـزها، وال سيما لضمان مشاركة الفعاليات     

 .احمللية

التدابري املعتمدة لتكييف أو    
 منذ  تعزيز اإلطار املؤسسي  
 تقدمي التقرير األخري

ــي   ــار املؤسس اإلط
ملكافحة التصحر بصورة 

 متسقة وعملية

 ؟احمللي والوطين دائما على الصعيدين تعزيزهاببناء القدرات واملؤسسات وُيعىن بهل  �
 ما هي التغيريات اليت طرأت منذ التقرير األخري؟ �
 ما هو انطباع اجلهات ذات املصلحة واملؤسسات؟ �

 يف جمال بناء    اختذتإجراءات  ويشـمل هذا أي     
 .منذ تقدمي التقرير األخريالقدرات 

مـا هي األنشطة اليت ينبغي تنفيذها يف األجلني         
ت على الصعيدين   القصري واملتوسط لتعزيز القدرا   

 احمللي والوطين؟

الـتدابري املعـتمدة لتعزيز     
املؤسسـات القائمـة على     

 منذ  املستويني احمللي والوطين  
 تقدمي التقرير األخري

 

 ؟إىل أي حد يعد قانون البيئة متماسكا وعمليا يف بلدكم �
 ؟ما هو التقدم احملرز يف تعزيز قوانني البيئة املتعلقة مبكافحة التصحر �
 ؟ا هي االحتياجات من  املوارد املؤسسية والبشرية اخلاصة لتحسني إنفاذ القوانني بشكل صحيحم �
 ما هو التقدم احملرز يف قضايا حيازة األراضي من تقدمي التقرير األخري؟ �

 التحليل املقارن للتشريعات    يشـكل ينـبغي أن    
املتعلقة بالبيئة وغريها من التشريعات ذات الصلة،       

األساس لتأمني مسؤولية   وص،  وجه اخلص عـلى   
أكـرب يتحمـلها السكان احملليون وكفالة نظام        

 .يازة األراضيموثوق حل

حتلـيل التشريعات املتعلقة    
 بالبيئة واجملاالت ذات الصلة

اإلطـــار القـــانوين 
ــترابط  ــيمي امل والتنظ

 والعملي

كة يف صنع القرارات ذات الصلة       السكان احملليني والسلطات احمللية للمشار     اختذت تدابري لتعزيز أهلية   هل   �
 مبكافحة تدهور التربة؟

 ما هي االحتياجات الضرورية لتوعية السكان احملليني من أجل حتسني االمتثال للتشريعات اجلديدة؟ �
 هل تتوقع خطة العمل الوطنية مشاريع معينة تتناول إنفاذ القوانني املتعلقة مبكافحة التصحر؟ �
  لتحديد وتنفيذ هذه التدابري؟تُتخذ ايت الات اإلجراءيما ه �

ينـبغي أن تكون مجيع التدابري مدعومة باجلهود        
لتزويد أصحاب املصلحة على مستوى     املـبذولة   

 السياسة  املعلومات عن اجتاهات  القاعدة الشعبية ب  
الوطنية ومضمون القوانني واألنظمة بغية احلصول      

 .على مشاركة أكرب من السكان احملليني

ف التشريع  تدابـري لتكيـي   
احلـايل أو إدخـال قوانني      

 :جديدة
ــنظام  � ــالح ال إص

 العقاري
 حتقيق الالمركزية �
ــوارد  � إدارة املــ

قــانون (الطبيعــية 
الغابـات وقــانون  

 )املراعي إخل
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 كومية واملنظمات اجملتمعيةعملية املشاركة دعماً إلعداد وتنفيذ برامج العمل، ال سيما العمليات اليت هتم اجملتمع املدين، واملنظمات غري احل `٥` 

 املؤشرات مترات التقييموبار املالحظات األسئلة
 ؟كم هي فعالة عملية املشاركة يف وضع وتنفيذ برامج العمل الوطنية واألنشطة املتصلة هبا �
 `٧`ما هو االجتاه السائد اآلن يف هذه العمليات، ال سيما فيما يتعلق مبجاالت اإلعالن الوارد يف العنوان                   �

 ؟أدناه
 ؟هل البعد اجلنساين واملتعلق بالقطاع اخلاص عنصر خاص يف أي برنامج من برامج العمل الوطنية �
هـل أحـرز تقـدم يف وضع التكنولوجيات املالئمة مبساعدة القطاع اخلاص من أجل تعزيز ممارسات                  �

اشية، والزراعة املائية،   االسـتخدام املسـتدام لألراضـي يف جماالت من قبيل احملصول النقدي، وتربية امل             
 ؟والترفيه، والسياحة اإليكولوجية، واالنضمام إىل الصناعات املعدنية واالستخراجية

أو إنشاء آلية ملشاركة فعالة من      /مـا هي االحتياجات الضرورية على مستوى القدرات من أجل حفظ و            �
 ؟ أنشطة برامج العمل الوطنيةقبل اجلهات ذات املصلحة الوطنية واحمللية فيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ

 

مشاركة يقتضـي هـذا الـتحقق من مستوى         
الفعالـيات ذات الصـلة يف حتديـد األولويات         

السـلطات احمللية، واملنظمات ذات     : الوطنـية 
القـاعدة اجملتمعـية، واملنظمات غري احلكومية،       

قطـاع اخلـاص، واملؤسسـات األكادميية،       الو
 .ت وغري ذلك من اجلماعاالشباب والنساءو
 

موافـاة الفعاليات ذات الصلة باملعلومات الدقيقة       
بعملية ويف الوقت املناسب، خصوصاً فيما يتعلق       

مشاركتها الكاملة يف اختاذ    تنفيذ االتفاقية، وتعزيز    
 .القرارات

 
كلما أمكن، ينبغي للردود على األسئلة التالية أن        
تصنف التدابري اخلاصة الرامية إىل إشراك النساء،       

 . والقضاء على الفقروالشباب

طـرائق مشاركة الفعاليات    
املشاورات أو  يف  املخـتلفة   

االجتماعات املنتظمة وتبادل 
عن طريق  املعلومات املنتظم   

الـربيد أو شبكات الربيد     
  .اإللكتروين

 
 

الـتوازن بني اجلنسني لدى     
اجلهـات الفاعلـة املعنية     
بـتحديد أولويـات برامج     

 العمل الوطنية
 

يات املعنية  مشاركة الفعال 
مشاركة فعلية يف حتديد    

 ةولويات الوطنياأل

 .دراسة املعايري املتبعة الختيار خمتلف اجلهات الفاعلة املشاركة يف عمليات حتديد األولويات الوطنية �
هـل تشـجع املعـايري على املساواة يف التمثيل على مجيع املستويات؟ إذا مل يكن األمر كذلك، ما هي                     �

 ؟تخذة لضمان املساواة يف التمثيلاإلجراءات امل
إىل أي حـد تعد األوساط العلمية الوطنية ممثلة بشكل جيد وما هي آليات الرصد اليت أنشئت مبساعدة                   �

 ؟هذه األوساط
 هل ُوضعت آلية لضمان استمرار املشاورات؟ �

الفعاليات املختلفة يف   متثيل   
عملـيات حتديد األولويات    

 احملـافل احمللية،  (الوطنـية   
 .ية الوطناحملافل
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 ...عملية املشاركة دعماً إلعداد وتنفيذ برامج العمل  )تابع( 
 املؤشرات مترات التقييموبار املالحظات األسئلة

 ؟.إىل أي حد اسُتخدم نظام املعرفة التقليدية يف تبادل املعلومات وتعميمها ونقلها ونشرها �
 ؟ور يف إطار برامج العمل الوطنيةالتكنولوجيا التقليدية بد/هل تقوم املعرفة �
هل أقيمت روابط مع املراكز التعليمية أو املؤسسات احلكومية املسؤولة عن التعليم من أجل تعزيز تعليم                 �

 البيئة فيما يتعلق مبكافحة التصحر؟
فادة أيضا ما هي اآلليات املعتمدة لضمان إشراك خمتلف اجلهات الفاعلة يف العملية لتقدمي املعلومات واالست �

 من شبكات املعلومات؟
 ازدياد اخلطر احملدق بالنظم     `١`: هل نظمت محالت التوعية القائمة على املشاركة لتناول املواضيع التالية          �

 الدفاع عن   `٢`اإليكولوجـية واملسـتدامة لكسـب الرزق يف إطار سيناريو الظواهر املناخية املشتدة،              
 االعتراف بالعواقب   `٣`ك عنصراً رئيسياً يف القضاء على الفقر،        املشـاركة يف التنمية الريفية بوصف ذل      

 منع تدهور التربة أوفر     `٤`اجليوسياسـية الكبرية لظواهر من قبيل موجات اهلجرة القسرية والرتاعات،           
 نشر الدروس املستفادة وأفضل املمارسات`٥`للتكاليف من معاناة عواقب التصحر، 

بالتحديد إىل ) ٤-م أ/٨املقرر (يشري اإلعالن 
. تعزيز املعرفة التقليدية والتعليم البيئي املالئم     

حلل طبيعة املبادرات أو املشاريع اليت نفذت       
من أجل االمتثال للنداءات املوجهة منذ عقد       

 .مؤمتر األطراف الرابع

طبيعة ونطاق اإلجراءات   
ــات   ــتعلقة باملعلوم امل

 .والتعليم واالتصاالت

 

 ونتائج املشاورات الوطنية على املستوى احمللي ضمن برامج العمل          غلةالشاكيف تدَرج القضايا     �
 ؟)الوطنية

هل كانت هناك أنشطة متابعة لضمان استمرارية االنطباعات الواردة من اجلهات ذات املصلحة حىت               �
 ؟بعد متام برامج العمل الوطنية

ى الصعيدين الوطين واحمللي،    ما هي طريقة تعيني ممثلي خمتلف الفئات االجتماعية واملؤسسية، عل          �
 ؟)تعيني، انتخاب، وما إىل ذلك(

 
 :مدى استيعاب

القضـايا احمللية على     �
 .الصعيد الوطين

نــتائج املشــاورات  �
الوطنية على الصعيد   

 .احمللي
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ـ                  `٦`    وغريها من الكيانات املهتمة     املتقدمة  الشراكة مع البلدان األطراف    اتالعملـية االستشـارية دعمـاً إلعـداد وتنفـيذ بـرنامج العمـل الوطـين واتفاق
 ، ال سيما تعبئة وتنسيق كل من املوارد احمللية والدوليةباألمر 

 املؤشرات بارامترات التقييم املالحظات األسئلة
 وما مدى    الشركاء الدوليني يف العملية    مسامهة اليت اختذهتا احلكومة لضمان       اجلديـدة  مـا هـي الـتدابري      �

 ؟مشاركتهم
 ؟ع الدعم الذي قدمته منظمات دولية معنية إىل آلية استشارية وطنيةما نو �
 ؟هل مت التوصل إىل اتفاق شراكة �
 وضح، عند االقتضاء دور مرفق البيئة      ؟كم عدد الشركاء، ومن منهم يدعم عملية برنامج العمل الوطين          �

 .العاملية، ووكاالته املنفذة ودور اآللية العاملية
 ذلك مع احلاجة الوطنية إىل دعم دويل من أجل تنفيذ االتفاقية؟إىل أي حد يتناسب  �
إىل أي حد مت النجاح يف إجياد املوارد التقليدية والبديلة للتمويل من أجل تنفيذ برنامج العمل الوطين، وما هي                   �

 العقبات الرئيسية لذلك؟
  مرحلة التنفيذ الفعلي؟هل اختذت خطوات من أجل االنتقال من مرحلة إبرام اتفاقات الشراكة إىل �
 هل وافق بلد على أن يصبح قائد اجملموعة يف العملية االستشارية؟ �
 هل هناك جدول زمين لألنشطة من أجل ضمان استمرارية رصد العملية؟ �

ينبغي أن تؤدي التزامات الشركاء     
 يف مشـــاركتهمالدولـــيني إىل 

املشـاورات احمللية والوطنية وإىل     
 . للعمليةتقدميهم الدعم املايل

ميكـن لتعبئة املوارد اخلارجية أن      
تظهر مدى االلتزام بالعملية الوطنية 

 .للشركاء يف جمال التعاون
ينبغي لتقييم مسامهة اآللية العاملية     
أن يوجَّـه من خالل قدرهتا على       
تعبـئة مـوارد جديدة، حىت تصل       
الـبلدان املعنـية إىل املوارد املالية       

املالية اليت املوجودة، وحتدَد اآلليات  
 .قد تساعد يف تنفيذ االتفاقية

الدعم الفعال من جانب     . الشركاء الدولينيمسامهةمدى 
الشـركاء الدوليني من    

 أجل التعاون

 هل توجد آلية تشاورية منشأة بني الشركاء على املستويني الوطين أو احمللي؟ �
 ؟ما عدد االجتماعات، ومستوى احلضور ودرجة املشاركة �
  توزيع األدوار واملهام بني خمتلف الشركاء؟ما هو �
مـا هي القدرات اليت تدعو احلاجة إليها حاليا من أجل احلفاظ على تبادل املعلومات فيما يتعلق باملشاورات                 �

 الدولية؟
 كيف ميكن ألمانة االتفاقية ولآللية العاملية أن تساعدا يف التيسري إلجراء العمليات االستشارية؟ �
تواصل وتبادل املعلومات بني جهات الوصل الوطنية ملرفق البيئية العاملية، والوكاالت املنفذة التابعة             هـل مت ال    �

 للمرفق، وجهات الوصل الوطنية؟
 ما هي الصعوبات اليت ُحددت يف الوصول إىل األموال عرب مرفق البيئة العاملية؟ �

إنشاء عملية تشاور وتنسيق غري      
 رمسـية خبصوص اإلجراءات بني    

 .البلدان الشريكة

 



IC
C

D
/C

R
IC

(5)/IN
F.3 

P
age 20 

 

 

 وتشجيع   العمل الوطنية، مبا يف ذلك التدابري الرامية إىل حتسني البيئة االقتصادية، وإىل احلفاظ على املوارد الطبيعية                برامجالـتدابري املـتخذة أو املزمع اختاذها يف إطار           `٧`
 اجلفافالتصحر وورصد وتقييم آثار ومبكافحته،  املتعلقة بالتصحر  املعارفتنمية، وإعادة تأهيل األراضي املتدهورة، وإىل استخدامها املستدام

 املؤشرات بارامترات التقييم املالحظات األسئلة
 مفيدا لربنامج    املاضية ارب للتج  أو تقييم جديد    تشخيص شامل  كانهـل    �

 ؟العمل الوطين
اإلمكانات املتعلقة جبمع البيانات من أجل إثبات وجاهة        /مـا هـي القيود     �

 جزات القطرية؟املو
 ؟هل أدى التشخيص إىل تقدمي توصيات خاصة بوضع برنامج عمل وطين �
هل ينبغي استعراض برنامج العمل الوطين يف ضوء النتائج وتعديله يف ضوء        �

 ازدياد االهتمام من قبل اجملتمع الدويل؟

ينبغي للتشخيص الوارد يف التقرير أن يشري إىل التقدم 
دارة املوارد الطبيعية منذ تقدمي     احملرز يف جمال حتسني إ    

الـتقرير األخـري، بينما ينبغي للموجزات القطرية        
املـرفقة أن تقدم املزيد من البيانات الكمية املتعلقة         

التصحر باستخدام البارامترات   /بدرجة تدهور التربة  
املناخـية والبيوفيزيائـية واالجتماعـية االقتصادية       

 والدميغرافية

هبا يف ميدان   موجـز األنشـطة املضـطلع       
 مكافحة التصحر وتقييم هذه األنشطة

 اربالتشخيص املناسب للتج  
 املاضية

 املشاريع اجلارية وإدماجها يف عملية برنامج لتكييفما هي اخلطوات املتخذة    �
 العمل الوطين؟

ينبغي حتليل املشاريع اجلارية إلدارة املوارد ومكافحة       
اقية، املـبادئ الواردة يف االتف    يف ضـوء    التصـحر   

. ذه املبادئ تعديلها وفقا هل  عند االقتضاء،   ينـبغي،   و
وينـبغي أن تـتم هذه العملية تدرجيياً ويف األجل          

 .املتوسط

جـرد ومواءمة وإدماج املشاريع اجلارية يف       
 عملية برنامج العمل الوطين

الـربامج التقنـية املوضوعة     
واملشـاريع املتكاملة العملية    

 ملكافحة التصحر

درجت مبادئ االتفاقية يف الربامج اجلارية ذات الصلة باجملاالت         إىل أي حد أ    �
احملـددة يف العمود األيسر؟ وإال، هل وضعت مشاريع ملموسة متعلقة هبذه            

 القضايا وُنفذت من خالل برنامج العمل الوطين؟
مـا هـي األنشـطة اخلاصـة اليت حددت ونفذت من أجل حتسني البيئة                �

 الفقر؟االقتصادية بغية القضاء على 
يف حالة تنفيذ األنشطة يف إطار برامج أخرى غري االتفاقية، ما هي مؤشرات              �

اإلدارة الـيت وضـعت لضمان معاجلة هذه األنشطة لألسباب الكامنة وراء    
 التصحر؟

هـل ُشجعت مشاريع حمددة ترمي إىل تنفيذ االتفاقية على الصعيد احمللي،             �
اعية االقتصادية احمللية بطريقة    بالتصـدي إىل الظروف اإليكولوجية واالجتم     

 مشولية أكثر؟

 إىل األطراف أن تضمن     ٦-م أ /٤يطلـب املقـرر     
تقريرها معلومات عن اجملاالت ذات األولوية التالية       
ــالن  ــيها يف اإلعــ ــوص علــ املنصــ

 ):٤-م أ/٨(
  املصادر املتجددة للطاقة؛`١`
 إدارة استخدام األراضي بشكل مستدام، `٢`

والتربة والنباتات يف   مبـا يف ذلك املياه،      
 املناطق املتضررة؛

  حفظ النظم اإليكولوجية يف اجلبال؛`٣`
  تقييم موارد الغابات؛`٤`
 استخدام وإدارة املراعي بشكل مستدام؛`٥`

 تدابري حلفظ املوارد الوطنية �
 تدابري لتحسني تنظيم املؤسسات �
تدابـري لتحسـني املعارف املتعلقة       �

 بالتصحر ومبكافحته
دابـري لرصد وتقييم آثار التصحر       ت �

 واجلفاف
 تدابري لتحسني البيئة االقتصادية �

الـربامج التقنـية املوضوعة     
واملشـاريع املتكاملة العملية    

 ملكافحة التصحر
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  ... العمل الوطنية،برامجالتدابري املتخذة أو املزمع اختاذها يف إطار  )تابع(  
 ملؤشراتا بارامترات التقييم املالحظات األسئلة

 إطـالق برامج التحريج وإعادة التحريج       `٦` 
 وتكثيف برامج احلفاظ على التربة؛

 إنشــاء نظــم اإلنــذار املــبكر مــن `٧` 
ــع      ــي وتوق ــن الغذائ ــل األم أج
 .اجلفاف  

  

 ؟ وضعت مؤخراً جديدة ملكافحة التصحرهل هناك أساليب �
 إذا كان األمر كذلك، ما هي هذه التدابري املقررة؟ �

عـند االقتضاء، يسلَّط الضوء على التدابري املتخذة        
للتصـدي لقضايا اهلشاشة احملددة يف سياق القضاء        

مثل التخفيف من آثار اجلفاف، والنظم      (على الفقر   
اإليكولوجـية للجبال، واملناطق الساحلية، والوقاية      

 ).من الكوارث، وما إىل ذلك

حتديـد اإلجراءات اجلديدة والتدابري املزمع      
 اذهااخت

 

 ؟كيف ُينظر حمليا إىل القدرة على الصعيد التقين والعلمي �
بإجيـاز، ما هي السمات الرئيسية لبناء القدرات داخل عملية برنامج العمل             �

 ؟الوطين على مستوى املؤسسات، واملشاركة والتشاور
كـيف أن تدابري بناء القدرات الرامية إىل تعزيز عملية برنامج العمل الوطين              �

 ؟رج ضمن هذه العملية نفسهاتد

 حمددة بشأن   ردوديف إطـار هذا البند، ُينتظر ورود        
أما املعلومات . عملـيات التدريـب وبناء القدرات   

بشـأن التدابري املؤسسية األخرى فينبغي تقدميها يف        
املتعلق بالتدابري املؤسسية املتخذة    ` ٤`إطـار البند    

 .لالتفاقيةتنفيذاً 
 

ج تدريبية وعلمية تقنية    ينـبغي وضـع وتنفيذ برام     
مكـيفة بشـكل جـيد، ال سيما من أجل تيسري           

 .املشاركة والتداؤب يف الربجمة على املستوى احمللي

اإلجراءات احملددة لتعزيز القدرة الوطنية على      
مكافحـة التصحر، ال سيما على املستوى       

 احمللي

 

 ال سيما على    مـا نوع تدابري بناء القدرات الضرورية لضمان تنفيذ االتفاقية          �
 .الصعيد احمللي

هـل جيسد برنامج العمل الوطين هذه االحتياجات من القدرات وهل يبني             �
 سبل تلبية هذه االحتياجات؟

مـدى السـلطة اليت تفوضها      نـبغي أن ُيوضَّـح      ي
احلكومـات إىل الفعالـيات احمللـية وتدابري الدعم         

 .)، إخلة احملليللمنظماتالتدريب (
 

 إضافية عن هذا املؤشر يف      ميكـن إيـراد معلومات    
 األسئلة املطروحة يف إطار املؤشرات عناإلجابـات   

الســــابقة وخاصــــة يف إطــــار  
املتعلق بالتدابري املؤسسية املتخذة تنفيذاً     ` ٤`لبـند   ا

 .لالتفاقية

املسؤولية يف إدارة   درجـة التحـلي ب     �
 حملليعلى املستوى ااملوارد الطبيعية 

 زيةمدى ما حتقق يف جمال الالمرك �
اشـتراك الفعالـيات يف عملية الرصد        �

 والتقييم

فعالـية التدابري يف بناء القدرة      
 احمللية
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 عمليات. مبا يف ذلك تدفقاهتما   املخصصـات املالـية مـن امليزانـيات الوطنـية دعمـاً لعملـية التنفـيذ فضالً عن املساعدة املالية والتعاون التقين                        `٨` 
 ل وحتديد األولوياتمتطلباهتا، وجماالت التمويحتديد  

 املؤشرات بارامترات التقييم املالحظات األسئلة
 اليت اختذت لضمان وصول الفعاليات       األخرى ما هي التدابري   �

 احمللية إىل مصادر التمويل؟
كيف ميكن جعلها مستدامة؟وهل هذه التدابري مؤقتة أم دائمة  �

نية  إمكا ييسرينـبغي لـتعديل اآلليات املالية املوجودة أن         
 .وصول الفعاليات احمللية إىل األدوات ذات الصلة بالتمويل

تدابري تيسري وصول الفعاليات احمللية إىل مصادر       
 التمويل املوجودة

 اآلليات املالية املعتمدة

ـ    � متويل برنامج   لضمان    أخرى  آليات معينة  أيددت  هـل ُح
 ؟العمل الوطين

ل وإدارة   خمتلف الفعاليات يف متوي    مشاركة طرائقمـا هـي      �
 أنشطة مكافحة التصحر؟

 هل يدعم الشركاء الدوليون هذه اآلليات املالية املعينة؟ �

ميكـن لـتمويل مرفق البيئة العاملية أن يؤدي إىل مزيد من            
املشـاركة يف التمويل ملكافحة تدهور األراضي والتصحر        

 .عرب عملية االتفاقية
ندوق إنشاء صميكن أن تتضمن األشكال اجلديدة للتمويل   و

 األموال على  تقدميالتشجيع على   أو   وطين ملكافحة التصحر  
 أن حتدد   يتوقعوضـمن هذا اإلطار،     . املسـتوى احملـلي   

 خمتلف الفعاليات يف    احملددة ملشاركة األحكـام والشروط    
وينبغي للشركاء  . متويـل وإدارة أنشطة مكافحة التصحر     

 .الدوليني أن يدعموا هذه العملية مفاهيمياً ومالياً

 جديدة لتعبئة املوارد    أسـاليب معدلـة   ضـع   و
 الداخلية واخلارجية

 

هـل مت عـلى الوجه الصحيح حتديد نوع من األنشطة يولّد             �
بشـكل سليم بيئياً عائداً اقتصادياً كافياً وهل جرى التشجيع       

 عليه بوصفه من املشاريع االستثمارية؟
هـل أعـيد استثمار ذلك العائد على الوجه الصحيح لتأمني           �

 االستدامة املالية؟
هـل حقـق االسـتثمار يف األراضـي اجلافـة فوائد بيئية             �

 اقتصـادية بالنسبة إىل أصحـاب املصلحة -واجتماعـية   
 املتعددين؟

تشـجيع االستثمار السليم بيئيا واملربح اقتصاديا يف خمطط         
 .أساسي يستهدف التنمية املستدامة يف األراضي اجلافة

ية يف سبيل تنمية    حتلـيل الـتدفقات االستثمار    
 األراضي اجلافة
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 حتديدعمليات  . مبا يف ذلك تدفقاهتما   املخصصـات املالـية مـن امليزانـيات الوطنية دعماً لعملية التنفيذ فضالً عن املساعدة املالية والتعاون التقين                   )   تـابع ( 
 متطلباهتا، وجماالت التمويل وحتديد األولويات 

 املؤشرات لتقييمبارامترات ا املالحظات األسئلة
كيف ختصص احلكومة الوطنية األموال بغرض تنفيذ االتفاقية         �

 ؟بشكل فعال
ما نوع الصعوبات املوجودة فيما يتعلق بزيادة املستوى احلايل       �

 ؟للتمويل
هل أنشئ صندوق وطين ملكافحة التصحر أو خصص أي بند        �

 آخر يف امليزانية داخل احلكومة ميول خصوصا أنشطة برنامج        
 ؟العمل الوطين

 تعطيهاتدل تعبئة املوارد الداخلية على درجة األولوية اليت         
 . العملبرامج ملكافحة التصحر يف إطار البلدان

 
إيـراد تفاصيل وتعليقات على طرائق الدعم، إن وجدت،         

 .لفائدة اآللية العاملية

تكملـة املعلومـات املقدمة عن مصادر        �
 أعاله،  `٤`املوارد اخلارجية يف إطار البند      
 واإلشارة إىل تعبئة املوارد الوطنية

 مسامهة من اآللية العاملية �
 مقدار املوارد املالية املتاحة �

 متويل برنامج العمل الوطين

ب التعاون التقين، مبا يف ذلك التعاون       لهـل صيغت خطة لط     �
 املتعدد األطراف والثنائي؟

اون التقين  ما هو الدعم الذي مت احلصول عليه خبصوص التع         �
 غري املوارد املالية؟

ال التعاون التقين،   /بناء القدرات  اخلاصة ب  االحتياجاتما هي    �
 سيما من مرفق البيئة العاملية؟

 ؟سلّم األولويات من االحتياجات احملددةما هو  �

يشـمل يـناء القدرات يف عملية االتفاقية كامل األنشطة     
ات الوطنية إىل   املـتعلقة بربنامج العمل الوطين من البالغ      

وضـع واختـبار املنهجيات ووضع عملية موثوقة للرصد     
ويشـمل أيضا دعم أنشطة الربط الشبكي يف        . والتقيـيم 

 .السياقني دون اإلقليمي أو اإلقليمي

 ئة إمكانات التعاون التقينتعب �
حتديد االحتياجات ذات األولوية يف جمال       �

 املساعدة التقنية

 ويرهالتعاون التقين الذي مت تط
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 استعراض املعايري واملؤشرات املستخدمة لقياس التقدم وتقييمها `٩`   

 املؤشرات بارامترات التقييم املالحظات األسئلة
هـل ترَصـد عمليات وديناميات تدهور األراضي يف          �

 ؟بلدكم
 يف امليدان لتقييم مستوى تدهور      ما هي التدابري املتخذة    �

 ؟املوارد
وارد الذي ميكن أن يعزى إىل      مـا مسـتوى تدهور امل      �

 ؟اجلفاف أو تغري املناخ
هـل هـناك أي آليات لإلنذار املبكر يف إطار اجلهود            �

 املبذولة للتخفيف من آثار اجلفاف أو التصحر؟
يف رأيكـم، إىل أي حد اسُتخدمت النتائج احملققة من           �

هـذه التدابري من أجل تيسري وضع السياسات وتقدمي         
 الردود بشكل أفضل؟

 ما هي التدابري املتخذة لتنسيق اآلليات والنظم احلالية؟ �
مـا هـو نظام الرصد الذي ُوضع لدراسة وتقييم أثر            �

 برنامج العمل الوطين؟ هل اعتمد هذا النظام؟

ينـبغي للبلدان املتأثرة أن متلك القدرة الوطنية على         
 :استغالل املعلومات البيئية ذات الصلة، مبا يف ذلك

 مجع وحتليل وجتهيز املعلومات     القـدرة على   �
 ؛لتأثراوعلى وضع مؤشرات 

الكفـاءة العملـية لنشـر املعلومات وإقامة         �
 ؛الشبكات على املستوى الوطين

القـدرة عـلى حتقيق التوافق فيما بني نظم          �
املعلومـات املوجودة يف امليادين ذات الصلة       

البيـئة، الزراعة، الطاقة، تغري املناخ، التنوع      (
 والبحرية،  املوارد الساحلية ، إدارة   يالبيولوج

 ؛)وما إىل ذلك
 العمل  برامج أثر    وتقييم القـدرة على رصد    �

 .ةالوطني
 

 هذا املؤشر وهذه البارامترات أن      عنميكـن لإلجابة    
ترجع إىل املعلومات املقدمة عن املوضوع ذاته يف إطار 

 املتعلق بالتدابري املؤسسية املتخذة تنفيذاً    ` ٤`د  ـالبن
 .فاقيةلالت

أو تعزيز القدرات الوطنية على     /إنشـاء و  
 رصد البيئة ومراقبتها

 
نظام املعلومات بشأن التصحر على املستوى 

 الوطين
 

وصـول الفعاليات الرئيسية إىل املعلومات      
 املتاحة

 
 آليات التشاور املتعلقة بتحليل النتائج

 
 تقدمي التقارير بصورة منتظمة

 
 
 

 ارة الربنامجاالستفادة من التقييم يف إد

 للرصــد تنفـيذية  الاتاآللـي 
 والتقييم
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 ٥-م أ/١٠مؤشرات أدخلت مؤخراً، وفقا للمقرر        

 املؤشرات بارامترات التقييم املالحظات األسئلة
 مبكافحة     ما هي األنشطة العلمية والتقنية املرتبطة    �

التصحر وختفيف حدة آثار اجلفاف، واليت مت حتديدها          
 العمل الوطين؟   يف إطار برنامج   

هل متت دراسة األنشطة العلمية والتقنية للتحقق من       �
إذا كان األمر      أهنا تتمشى مع مبادئ االتفاقية؟      

كيف متت هذه الدراسة وما هي اجلهة اليت           كذلك،  
 قامت هبا؟ 

ما هي املقترحات اليت قدمت من أجل دمج األوساط             �
 العلمية والتقنية يف عملية برنامج العمل الوطين؟        

ما هي الترتيبات اليت اختذت لتكييف األنشطة العلمية                                     �
 والتقنية اجلارية مع عملية برنامج العمل الوطين؟                              

هل مت تنفيذ األنشطة العلمية والتقنية ملكافحة التصحر                 �
 العمل الوطين،     برنامج  املوصى هبا صراحة يف إطار      

 وما هي حالة تقدمها ونتائجها وآثارها؟      
شاور اليت مت استخدامها للتشاور     ما هي إجراءات الت �

 مع األوساط العلمية والتقنية؟    
 ما نوع اآللية اليت وضعت لتيسري التشاور؟        �

ينبغي حتليل األنشطة العلمية والتقنية للتحقق من أهنا تتمشى مع مبادئ                
 .االتفاقية 

 
ينبغي أيضا استعراض روابط هذه األنشطة بشبكات الربامج املواضيعية يف           

 .دون اإلقليمي أو اإلقليمي     السياقني  

جرد وتنقيح وإدماج األنشطة واملشاريع العلمية والتقنية يف خطة العمل               
 الوطنية  

 األنشطـة العلمية
 والتقنيـة ملكافحة

 التصحر

ما هي الدروس املستخلصة من تنفيذ توصيات جلنة العلم         
 :، ال سيما فيما يتعلق مبا يلي     والتكنولوجيا  

 املقاييس واملؤشرات؛     �
 املعرفة التقليدية؛    �
 نظم اإلنذار املبكر؛     �
التدريب والدراسات امليدانية لتحديد املواقع           �

 ؟ التجريبية  
 

 اخلرباء املسجلني يف قائمة اخلرباء      مـا الفـائدة احملققـة من      
 املستقلني اليت أعدهتا األمانة؟

لدى عرض األنشطة أو املشاريع أو الربامج األساسية اجلارية أو املزمعة               
ليت تعاجل األسباب اجلذرية أو تصحح اآلثار املرئية للتصحر بغية             ا

استخالص الدروس وتبسيط الطرائق العلمية والتقنية املستخدمة، يوصى                 
 :بالتركيز على نقاط معينة مثل   

بيان أنشطة التعاون بني بلدان اجلنوب وبني الشمال واجلنوب، مع             �
ت والتكنولوجيات    تسليط الضوء على مزايا تبادل ونقل املعلوما    

 واملعرفة التقنية؛   
  وتبسيط وتعميم     عرض االستراتيجيات والنهوج املستخدمة يف مجع           �

التوعية، وتعزيز واستخدام وحتسني       التعبئة و املعلومات بغرض 
 ؛ املعارف التقليدية من أجل مكافحة التصحر      

 واألنشطة اجلارية أو املزمعة اليت تقوم على أساس       األساليب عرض  �
ر أو التعاون مع اتفاقات بيئية أخرى متعددة األطراف، وال          التآز

فاقية األمم املتحدة اإلطارية          سيما اتفاقية التنوع البيولوجي، وات       
 .لتغري املناخ  

 .تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات جلنة العلم والتكنولوجيا          
 

عدد أنشطة وتوصيات جلنة العلم والتكنولوجيا اليت استخدمت يف               
 :حة التصحر وختفيف حدة آثار اجلفاف، ومن ذلك ما يلي          مكاف

وضع واستخدام عالمات مرجعية ومؤشرات ال تكون مادية          �
وبيولوجية فحسب، بل تتعلق أيضاً باملسائل املؤسسية وال سيما                   
املسائل ذات الطابع التشريعي واالجتماعي واالقتصادي مثل            

 ؛ التقييم النوعي والكمي ملشاركة اجملتمع املدين       
 تعزيز واستخدام وحتسني املعارف التقليدية؛        �
 ؛ إلدارة اجلفاف       استخدام أو ضرورة استخدام نظم لإلنذار املبكر                                �
ع جتريبية     التدريب والدراسات امليدانية هبدف إعداد مواق           �

تستخدم يف استكمال املعلومات والبيانات املقدمة بشأن التصحر             
ستكشاف من بعد     والناجتة عن تكنولوجيات متقدمة مثل اال       

 .ونظم املعلومات اجلغرافية والبيئية     

 تنفيذ توصيــات
 جلنــة العلــم

 والتكنولوجيا
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 موجز قطري خاص باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر -جيم
 )اسم البلد(

 :أعد هذا املوجز القطري لالتفاقية
 :املكتب/الوزارة/اسم مؤسسة الوصل

 :التاريخ
 :العنوان الربيدي

 الربيد اإللكتروين   :الفاكس   :هلاتفا
 مؤشرات بيوفيزيائية متعلقة بالتصحر واجلفاف

 املناخ -١
 _______ )١(مؤشر اجلفاف ١-١ 
 _______ التساقط العادي لألمطار ٢-١ 
 _______ االحنراف القياسي لتساقط األمطار ٣-١ 

 املناطق دون الوطنية مم
 ١- 
 ٢- 
 ٣- 

 م األراضيالنباتات واستخدا -٢

 _______ مؤشر االختالف املوحد يف النباتات ١-٢ 
 _______ )النسبة املئوية للمناطق األرضية(الغطاء النبايت  ٢-٢ 
 _______ )النسبة املئوية إلمجايل األراضي(استخدام األراضي  ٣-٢ 

 
 استخدام األراضي ١٩٩٩-١٩٩٠ ٢٠٠٥-٢٠٠٠

 األراضي الصاحلة للزراعة  
  املسقية  
ــلى    ــتمدة ع املع

 األمطار
 

 املراعي  
 الغابات واملناطق الشجرية  
 أراضي أخرى  

 )٢(نصوع السطح ٤-٢ 

                                                      

يكون حجم خرائط املناطق املناخية املقرر      . مؤشـر اجلفاف هو نسبة التساقطات إىل احتمال التبخر         )١(
 .مليون/١إرفاقها إن وجدت بسلم 

 .ُترفق خريطة نصوع السطح إن ُوجدت )٢(
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 املوارد املائية -٣

 _______ )مليون متر مكعب(وجود املياه العذبة  ١-٣ 
 _______ )متر مكعب(نصيب الفرد من املياه العذبة  ٢-٣ 
 _______ )متر مكعب(استخدام املياه الزراعية  ٣-٣ 
 _______ )متر مكعب(استخدام املياه الصناعية  ٤-٣ 

 الطاقة -٤

 االستهالك 
 _______ )مقابل الكيلوغرام من النفط(نصيب الفرد من استخدام الطاقة  ١-٤ 
 ماليني الوحدات(استخدام الطاقة يف الزراعة باهلكتار الواحد  ٢-٤ 
 _______ )احلرارية الربيطانية  
 اإلنتاج 

 الطاقات املتجددة باستثناء املتجددة القابلة لالحتراق  ٣-٤ 
 _______ )النسبة املئوية من إمجايل املخزون(والنفايات   
  االستهالك حسب القطاع-الطاقات املتجددة  

 _______ )النسبة املئوية من إمجايل استهالك الطاقة املتجددة(الصناعة  ٤-٤ 
 _______ )يل استهالك الطاقة املتجددةالنسبة املئوية من إمجا(السكن  ٥-٤ 
 _______ )النسبة املئوية من إمجايل استهالك الطاقة املتجددة(الزراعة  ٦-٤ 

 أنواع تدهور األراضي -٥

 نوع التدهور ١٩٩٩-١٩٩٠ ٢٠٠٥-٢٠٠٠

 مليون هكتار النسبة املئوية من إمجايل املنطقة
النسبة املئوية من إمجايل 

 مليون هكتار املنطقة
 

     
     
     
     
     

 إعادة التأهيل -٦
 األراضي اخلاضعة إلعادة التأهيل ١٩٩٩-١٩٩٠ ٢٠٠٥-٢٠٠٠

إعادة تأهيل األراضي الزراعية املتدهورة   
 )كلم مربع(

 )كلم مربع(إعادة تأهيل املراعي   
 )كلم مربع(إعادة تأهيل الغابات املتدهورة   
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 ادية املتعلقة بالتصحر واجلفافاملؤشرات االجتماعية االقتص

 الناس واالقتصاد -٧
 _______ )اجملموع(السكان  ١-٧ 
 _______ )النسبة املئوية للمجموع(احلضريون : السكان �  
 _______ )النسبة املؤية للمجموع(الريفيون : السكان �  
 _______ )النسبة املئوية السنوية(زيادة السكان  ٢-٧ 
 _______ )السنواتب(متوسط العمر  ٣-٧ 
 _______ ) والدة حية١ ٠٠٠لكل (نسبة وفيات الرضع  ٤-٧ 
 _______ )احلايل بدوالرات الواليات املتحدة(الناتج احمللي اإلمجايل  ٥-٧ 
 _______ )احلايل بدوالرات الواليات املتحدة(نصيب الفرد من الدخل اإلمجايل القومي  ٦-٧ 
 _______ )ملئوية للسكانالنسبة ا(معدل الفقر الوطين  ٧-٧ 
 _______ )بالطن املتري(احملاصيل الزراعية  ٨-٧ 
 _______ )بالطن املتري(إنتاج املاشية  ٩-٧ 

 التنمية البشرية -٨
 _______ )النسبة املئوية للفئة العمرية(معدل إمتام التعليم االبتدائي  ١-٨ 
 _______ )العدد اإلمجايل(عدد النساء يف التنمية الريفية  ٢-٨ 
 _______ )النسبة املئوية للمجموع(البطالة  ٣-٨ 
 _______ ) سنة٢٤ إىل ١٥الفئة من (معدل البطالة يف صفوف الشباب  ٤-٨ 
 _______ ) فما فوق١٥النسبة املئوية ملن هم يف سن (إمجايل األمية  ٥-٨ 
 _______ ) فما فوق١٥النسبة املئوية ملن هم يف سن (األمية يف أوساط الذكور  ٦-٨ 
 _______ ) فما فوق١٥النسبة املئوية ملن هن يف سن (األمية يف أوساط اإلناث  ٧-٨ 

 العلم والتكنولوجيا -٩
 _______ )اإلمجايل(عدد املؤسسات العلمية املشاركة يف األعمال املتعلقة بالتصحر  ١-٩ 

 الرجاء حتديد مصدر البيانات -١٠
 _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 
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 ـقاملرف

  املقترحانالعملية وخطة العمل
سـتجري جهـات الوصل الوطنية وهيئات التنسيق الوطنية مشاورات مباشرة مع الوزارات وغريها من                `١`

اجلهات الفاعلة واجلهات ذات املصلحة الرئيسية لتقصي عملية إعداد التقارير الوطنية واألنشطة املتعلقة هبا              
 .لى حدةواإلطار الزمين الالزم هلا على النحو الذي يناسب كل بلد ع

سـتقوم جهات الوصل الوطنية وهيئات التنسيق الوطنية بالتعاون مع غريها من اجلهات ذات املصلحة                `٢`
تدهور /بـإعداد اخلطـوط العامة لتقارير الوطنية وجتميع أويل للمعلومات املستوفاة عن حالة التصحر             

 .لوطيناألراضي وعن األنشطة املتعلقة جبمع البيانات على املستويني احمللي وا
سـتقوم جهـات الوصل الوطنية وهيئات التنسيق الوطنية بتنظيم عملية تشاورية وطنية ليوم واحد يف                 `٣`

سيشارك يف هذه العملية    . العواصم من أجل إطالق عملية إعداد التقارير الوطنية املتعلقة بتنفيذ االتفاقية          
اجلهات ذات /هات الفاعلة شخصـاً، ميثل كل واحد منهم جمموعة أو فئة من اجل       ٢٠ و ١٥مـا بـني     

مبا يف ذلك الوزارات، والوكاالت احلكومية، واملنظمات غري احلكومية، واملنظمات         (املصلحة يف العملية    
). ذات القاعدة اجملتمعية، واملؤسسات األكادميية، والسلطات احمللية، والقطاع اخلاص ووسائط اإلعالم          

 .ية يف عملية برنامج العمل الوطينوينبغي اختيار املشاركني حبسب مشاركتهم الفعل
وقد يتقرر أيضا تشكيل أفرقة للصياغة      . ويف حلقـة العمـل، سيتم االتفاق على بيان حملتوى التقارير           

مسـؤولة عن كل فصل يف التقرير، وتعيني شخص مسؤول عن صياغة كل فصل ووضع خطة عمل                 
 .وجدول زمين

ستتصل جهات الوصل الوطنية مع املسؤولني عن الصياغة        و. ينبغي لألفرقة أن تشرع يف عملية الصياغة       `٤`
وستتصل جهات الوصل   . وستشرف على التقارير، مستعينة يف ذلك، عند االقتضاء، خببري أو استشاري          

الوطنية باملنسقني املسؤولني عن كل فصل من أجل التحقق من التقدم احملرز وتقدمي التوجيه والدعم عند    
 .اللزوم

 شخصاً خارج العواصم، ٥٠ل وطنية للمصادقة على التقارير من ثالثة أيام، حبضور سـتنظم حلقة عم   `٥`
وستجري اجملموعات بعد ذلك اللمسات     . بغـرض اسـتعراض وتأيـيد كل فصل يف مشروع التقرير          

 .األخرية على عمل كل فصل، حيال بعد ذلك إىل جهة الوصل الوطنية
لوطنية اللمسات األخرية على التقارير الوطنية     ستضـع جهـات الوصـل الوطنـية وهيئات التنسيق ا           `٦`

وسـتلتمس املوافقة اإلدارية على التقارير الوطنية بغية عرضها على أمانة االتفاقية، وعلى منظمة دون               
 .إقليمية معنية، عند االقتضاء، حيث ستكمل به هذه املنظمة تقريرها دون اإلقليمي

 .ية األمم املتحدة ملكافحة التصحرستقدم التقارير الوطنية إىل أمانة اتفاق `٧`
- - - - - 


