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  استعراض تنفيذ االتفاقيةة نجل
 الدورة الثامنة

  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٣٠-٢٣يرس، آبوينس 
  

  من جدول األعمال املؤقت) أ (٤البند 
   النظـر يف   -ت تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت يتعني تقدميها إىل مؤمتر األطـراف              حتسني إجراءا 

  ٨-م أ/٨و املشار إليه يف املقرر مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ املعدة لكيانات اإلبالغ على النح   
  مـن أجـل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة          املؤشرات ورصد اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر         

)٢٠١٨-٢٠٠٨(  
حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت يتعني تقدميها          

  النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ       : إىل مؤمتر األطراف  
  ٨-م أ/٨و املشار إليه يف املقرر املعدة لكيانات اإلبالغ على النح    

  من إعداد األمانةمذكرة 
  إضافة

  مؤشرات األداء الستعراض تنفيذ االستراتيجية
  موجز

، )االسـتراتيجية ( بشأن اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تنفيذ االتفاقية             ٨-أ م/٣عقب صدور املقرر      
لصعيدين الـوطين واإلقليمـي مـن أجـل تنفيـذ          قدمت األطراف ومرفقات التنفيذ اإلقليمي مقترحات لوضع مؤشرات ذات صلة على ا           

ويف الدورة السابعة للجنـة اسـتعراض       . االستراتيجية وكانت هذه املقترحات قد نوقشت يف الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية            
سـتراتيجية،  لاليف حتقيق األهداف التنفيذية تنفيذ االتفاقية، طلبت األطراف إىل األمانة إمتام عملية توحيد مؤشرات األداء لقياس التقدم احملرز   

  . ٨-م/٣متشياً مع املقرر 
وتقدم هذه الوثيقة جمموعة مؤشرات األداء املوحدة، مبا يف ذلك بعض األغراض الشاملة املقترحة اليت ستستند إليها جلنة استعراض                     

كما تعرض هذه الوثيقة    .  من األطراف وغريها من كيانات اإلبالغ      تنفيذ االتفاقية الستعراض تنفيذ االستراتيجية، على أساس التقارير الواردة        
  .الوسيلة املنهجية املستخدمة لتعيني كل مؤشر من املؤشرات

ومن املتوقع أن تستعرض الدورة الثامنة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية قائمة املؤشرات املوحدة وأهدافها املقترحة هبـدف تقـدمي      
وستفيد مؤشرات األداء، بعد اعتمادها من جانب مؤمتر األطراف، يف توجيه األطراف يف             . التاسعة ملؤمتر األطراف  مشروع مقرر إىل الدورة     

ومؤشرات األداء واحدة مـن    . تنفيذ برنامج العمل وستعطي مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية توجيهاً خبصوص إطار دعمها لعملية التنفيذ             
أرسته جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وينبغي استعراضه باإلشارة إىل النظام املقترح الستعراض األداء وتقييمه،              دعائم نظام الرصد اجلديد الذي      

  .ICCD/CRIC(8)/4على حنو ما ورد يف الوثيقة 
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  احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٣  ٣- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ةـمقدم  - أوالً 

  ٣  ٦- ٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معلومات أساسية  - ثانياً 

  ٤  ١٨- ٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  املنهجية- ثالثاً 

  ٤  ٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اخلطوات املنهجية  - لف أ  
  ٤  ٩- ٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معايري اختيار مؤشرات األداء  - باء   
  ٥  ١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حتليل املؤشرات وتوحيدها  - جيم  
  ٥  ١٥- ١١  . . . . . . . . . . البيانات الوصفية للمؤشرات وخط األساس واألغراض  - دال   
  ٦  ١٨- ١٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التنسيق  - هاء   

  ٧  ٨٢- ١٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مؤشرات األداء املوحدة  - رابعاً 

  ٧  ٢٢- ١٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مالحظات أولية  - ألف   
  ٩  ٣٦- ٢٣  . . . . . . . . . . . . الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف: ١اهلدف التنفيذي   - باء   
  ١٢  ٤٨- ٣٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إطار السياسة العامة: ٢اهلدف التنفيذي   - جيم  
  ١٥  ٦٤- ٤٩  . . . . . . . . . . . . . . . . العلم والتكنولوجيا واملعرفة: ٣اهلدف التنفيذي   - دال   
  ١٩  ٦٨- ٦٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بناء القدرات: ٤اهلدف التنفيذي   - هاء   
  ٢٠  ٨٢- ٦٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . التمويل ونقل التكنولوجيا: ٥اهلدف التنفيذي   - واو   

  ٢٤  ٨٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استنتاجات وتوصيات  - خامساً
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   مقدمة-  أوالً

مل يعتمد مشروع مؤشرات األداء لتحقيق األهداف التنفيذية للخطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات   - ١
. )١(مي الدويل العامل بني الدورات    كما اقترحه رئيس الفريق احلكو    ) االستراتيجية(العشر من أجل تنفيذ االتفاقية      

 األطراف ومرفقات التنفيذ اإلقليمي إىل وضع مؤشرات ذات صلة على الصعيدين الـوطين          ٨- م/٣بل دعا املقرر    
كما رجـا   . واإلقليمي لتنفيذ االستراتيجية ليجري النظر فيها يف الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية            

  . هذه املؤشراتاملقرر من األمانة توحيد

ووفقاً هلذا املقرر، دعت األمانة األطراف إىل عرض آراء ومقترحات بشأن مـشروع املؤشـرات هـذا            - ٢
 اليت تتضمن حتليالً    ICCD/CRIC(7)/2/Add.7وقدمت إىل الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية الوثيقة          

تند هذه الوثيقة إىل مشروع املؤشرات كما اقترحـه رئـيس           وتس. )٢(للتعليقات اليت أتاحتها األطراف واملراقبون    
الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات وإىل الوثيقة املشار إليها سلفاً اليت قدمت إىل الدورة السابعة للجنة                 

 .)٣(استعراض تنفيذ االتفاقية وإىل توصيات الدورة السابعة للجنة

مشروع مؤشرات ) أ: (ألداء كما وحدهتا األمانة مع مراعاة ما يليوتقدم هذه الوثيقة جمموعة مؤشرات ا    - ٣
آراء اآللية العاملية مع إيالء اهتمـام     ) ب(األداء كما اقترحه رئيس الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات،           

تماعـه  التوجيهات اليت قدمها مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا يف اج        ) ج(،  ٥ و ٢ و ١خاص لألهداف التنفيذية    
، والتوجيهات اليت قدمها مكتب     ٣ مع إيالء اهتمام خاص للهدف التنفيذي        ٢٠٠٩مارس  / آذار ٥- ٤املعقود يف   

املشورة املقدمة من فرقـة  ) د(، و٢٠٠٩مايو / أيار٢٨- ٢٧جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف اجتماعه املعقود يف    
  .٢٠٠٩مايو / أيار١٥- ١٤ يف بون يف العمل املشتركة بني الوكاالت بشأن اإلبالغ، اليت اجتمعت

   معلومات أساسية-  ثانياً
قدمت األطراف يف الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية توصيات حمددة بشأن مؤشرات األداء                - ٤

بإلقاء الضوء على ضرورة أن تكون جمموعة مؤشرات األداء الواجب تعيينها حمدودة بتـوخي املرونـة الالزمـة              
ا مع تطور عملية الرصد، وأن تكون املؤشرات املختارة قابلة للقياس والتنفيذ وواضحة للجهات صاحبة               لتوسيعه

كما أُوصي بالتركيز بصفة خاصة على املؤشرات اليت تتناول املسائل املالية ملساعدة جلنة . املصلحة اليت تستخدمها
  . استعراض تنفيذ االتفاقية يف تقييم تدفقات االستثمار

                                                      

 .ICCD/COP(8)/10/Add.2د يف املرفق الثاين من الوثيقة كما ور )١(

 علـى املوقـع     ٢٠٠٨قبني يف عام    ا اليت وردت من األطراف واملر     ٤٩ لُنشر النص الكامل للعروض ا     )٢(
 .الشبكي الرمسي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 .ICCD/CRIC(7)/5كما وردت يف تقريرها اخلتامي  )٣(
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لب أيضاً تنسيق خمتلف جمموعات املؤشرات اليت تستخدمها االستراتيجية لتحقيق اهلـدف النـهائي              وطُ  - ٥
وبوجه خاص، جيـب أن  . املتمثل يف تأسيس نظام مؤشرات متسق يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  

ائمة بتنفيذ نظام اإلدارة القائمـة      تكون التقارير الوطنية متسقة مع مؤشرات األداء اليت تستخدمها املؤسسات الق          
وعليه، جيب أن تعكس مؤشرات األداء املوحدة أدوار    . على النتائج، أال وهي مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية       

تنفيذ /خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة يف تنفيذ االستراتيجية وأن توفر اإلرشادات ال لألطراف فحسب يف مواءمة              
 .ك ملؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية يف إعداد وتنفيذ برامج وخطط عملهابرامج العمل، بل وكذل

وعالوة على وضع جمموعة دنيا من مؤشرات األداء، طلبت الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية                 - ٦
ح املصطلحات إىل األمانة أيضاً استحداث منهجية إلرشاد األطراف يف استخدام مؤشرات األداء، ووضع مسرد يوض    

 .املستخدمة وتعاريف املؤشرات هبدف إجياد فهم مشترك للعملية ولطرائق التنفيذ بني مجيع كيانات اإلبالغ

   املنهجية-  ثالثاً
  اخلطوات املنهجية -  ألف

تعيني منهجية لتقيـيم    ) أ: (خضعت عملية توحيد مؤشرات األداء لتعيني جمموعة دنيا ألربع خطوات هي            - ٧
تعريف بيانات وصـف املؤشـرات وخـط األسـاس          ) ج(حتليل املؤشرات وتوحيدها،    ) ب(ت،  مشروع املؤشرا 
 .تنسيق مؤشرات األداء املوحدة مع اجملموعات األخرى من املؤشرات املستخدمة يف إطار االتفاقية) د(واألهداف، و

   معايري اختيار مؤشرات األداء-  باء

ولياً لتقييم األهداف واملؤشرات أن اسـتخدام معـايري         كشف استعراض األدوات املنهجية املعترف هبا د        - ٨
"SMART")ميكن أن يشكل منهجية مالئمة لتعيني مؤشرات أداء جيدة النوعية يف إطار اتفاقية األمم املتحـدة                 )٤ 

ومن أجل إنشاء نظام رصد مبسط وفعال من حيث التكاليف ونظام ال يتطلب جتميعاً معقـداً              . ملكافحة التصحر 
وهذا من شأنه   .  املعترف هبا  SMARTوعة معايري   إىل جمم " اقتصادي"يانات واملعلومات، أضيف معيار     ومكلفاً للب 

على حنو ما أوصت به الـدورة       ) مرة كل سنتني  (أن ُييسر االستجابة للتواتر املستحب يف قياس مؤشرات األداء          
  .)٥(السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 اليت مت تكييفها من الترمجات املتاحة يف املؤلفات الدولية          e-SMARTمعايري   تعاريف   ١وترد يف اجلدول      - ٩
 .لإلشارة حتديداً إىل سياق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

                                                      

ئي أن التعريف التايل ، ُرSMARTدة حالياً واملختلفة اختالفاً بسيطاً للمختصر من بني التعاريف املوجو )٤(
قابـل للتحقيـق؛     = Achievableقابل للقيـاس؛     = Measurableحمدد؛   = Specific: هو األنسب ألغراض االتفاقية   

Relevant = ذو صلة؛Time-Bound = التزام زمين. 

)٥( ICCD/CRIC(7)/5 ١٣١، الفقرة. 
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  e-SMART تعاريف معايري – ١اجلدول 

  املعىن    املعيار
  . ميّسرة وذات فائدةفالكلفة. البيانات واملعلومات الالزمة للمؤشر متاحة بكلفة معقولة    اقتصادي

وتفهمه األطراف  . ويرد وصفه بدون لبس   . يتعلق املؤشر بوضوح بالنتائج ويرتبط هبا بشكل مباشر           حمدد
  .بشكل موحد

وتفهم األطراف طرائق قياس    . )٦(يفضل أن يكون املؤشر قابالً للقياس كمياً وللتحقق منه موضوعياً             قابل للقياس
  .املؤشر بشكل موحد

  .ميكن القيام بالفعل جبمع البيانات واملعلومات املطلوبة    قيققابل للتح
  .جيب أن يتيح املؤشر معلومات ذات صلة بالعملية وباجلهات صاحبة املصلحة    ذو صلة

  .وميكن اإلبالغ عنه يف الوقت املطلوب. املؤشر له إشارة زمنية وميكن أن يعكس بالتايل التغريات    حمدد زمنياً

  ؤشرات وتوحيدها حتليل امل-  جيم

  :استندت العملية املؤدية إىل تعيني جمموعة دنيا من مؤشرات األداء إىل املبادئ الرئيسية التالية  - ١٠

 ال تعدل األهداف التنفيذية والنتائج اليت حددهتا االستراتيجية؛  )أ(  

  حيدد تعريف أويل للنتائج وللعمليات املشار إليها فيها؛  )ب(  
  وتكون املعايري املختارة قابلة للقياس والتنفيذ      . e-SMARTفقاً المتثاهلا ملعيار    ختتار املؤشرات و    )ج(  

 ؛)حمددة وذات صلة(وواضحة للجهات صاحبة املصلحة اليت تستخدمها ) اقتصادية وقابلة للتحقيق(

تكون جمموعة مؤشرات األداء حمدودة مع توخي املرونة الالزمة لتوسيعها عند االقتضاء ومـع                )د(  
  . عملية الرصدتطور

   البيانات الوصفية للمؤشرات وخط األساس واألغراض-  دال

وهذا يشمل اسم املؤشر ورقمه     . )٧(تقترن صياغة كل مؤشر مبعلومات ذات صلة به، أو ببيانات وصفية            - ١١
ت ، والبيانـا  e-SMART، واألساس املنطقي له ومربر اختياره، ومستوى امتثاله ملعايري          )الكمي والكيفي (ونوعه  

، واملـستوى   )ووسائل التحقق منـها   (الالزمة وطريقة حساب هذه البيانات، ووحدة القياس، ومصادر البيانات          
  .اجلغرايف لتطبيقها

                                                      

، فقـد تـضيف     ")قابلية القياس "معيار  (ؤشرات الكمية من حيث املوضوعية والدقة       رغم تفضيل امل   )٦(
 .املؤشرات النوعية قيمة للمعلومات الكمية يف حاالت حمددة

 .ICCD/CRIC(8)/5/Add.2ترد البيانات الوصفية يف الوثيقة  )٧(
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وتليب بيانات وصف املؤشرات احلاجة إىل فهم املفاهيم الرئيسية واملصطلحات بشكل موحـد، وتتـيح                 - ١٢
 مـسرد يوضـح     ICCD/CRIC(8)/5/Add.3 الوثيقـة    ويرد يف . إرشادات بشأن تعيني البيانات وبشأن املصادر     

  .املصطلحات والتعاريف املستخدمة

وتأسيس نظام شامل الستعراض األداء وتقييمه ونظام يكون موجهاً لوضع مؤشرات ميكن تقديرها كمياً                - ١٣
واستعراضها إمنا يتطلب إنشاء خط أساس وحتديد أغراض بشكل طوعي لتلبية احلاجة متاماً إىل رصد االستراتيجية       

واألغراض عبارة عن قيم كمية تشري عموماً إىل أهداف السياسة العامة وإىل موعد           . يف منتصف املدة بشكل فعال    
، فيما تقيس املؤشـرات     "حاالت مستحبة "وفيما يتعلق مبؤشرات األداء، تعرب األغراض عن        . هنائي ينبغي مراعاته  

  .بني احلالة القائمة واحلالة املستحبة" الثغرة"

وقد اقترح وضع جمموعة من األغراض احملددة، كلما أمكن ذلك، علماً بأن القيم إرشادية ال غري وأن كل   - ١٤
طرف قد يود اإلشارة إىل ما ميكن أن يشكل غرضاً معقوالً على املستوى الوطين والتزامه ببلوغه يف إطار زمـين                    

ملي، حسب االقتضاء، وتكون إرشادات األطراف      وقد اقترح أيضاً حتديد بعض األغراض على املستوى العا        . معني
  .أساسية مرة أخرى لتحديد إطار لألغراض العاملية وضمان فعالية نظام االستعراض والرصد

وبالنسبة . ويشري خط األساس إىل النقطة املرجعية اليت يتم على أساسها مقارنة القياسات ورصد التغريات  - ١٥
  . ٢٠٠٨يناير /ألساس املرجعي كانون الثاينملؤشرات األداء، اقترح أن يكون خط ا

   التنسيق-  هاء

يتطلب التنسيق فهماً موحداً للمصطلحات واتفاقاً مشتركاً بشأن التعـاريف، واتـساقاً يف اسـتخدام                 - ١٦
ويتم . املصطلحات فيما بني مجيع جمموعات املؤشرات املستخدمة يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر             

  .ع مسرد متفق عليهذلك بوض

ونظرياً، . ويف إطار االستراتيجية، تقيس األهداف التنفيذية العمليات وتقيس األهداف االستراتيجية اآلثار  - ١٧
 الذي يتناول املـوارد وأطـر       )٨(٤ اهلدف االستراتيجي    لن تكون هناك جماالت تداخل بني اجملموعتني، فيما عدا        

واهلدف من التنسيق هو جتنب ازدواج عملية مجـع البيانـات           . نفيذيةالسياسة العامة، شأنه شأن عدة أهداف ت      
  .وحتليلها بني جمموعيت املؤشرات

ونتائج األهداف التنفيذية موحدة بالنسبة جلميع كيانات اإلبالغ، وغالباً ما يتطلب حتقيق واحد منها مسامهة                 - ١٨
روري مع جمموعة املؤشرات الـيت تـستخدمها   وعليه، فإن التنسيق ض. عدد من اجلهات صاحبة املصلحة يف آن واحد   

وقد جرى التصدي ملسألة التنسيق هذه جنباً إىل        . مؤسسات االتفاقية اليت تقوم بتنفيذ نظام اإلدارة القائمة على النتائج         
جنب مع عملية صياغة اجملموعات املختلفة من املؤشرات وهي تتطلب تفسرياً موحداً للنتائج، وإيضاح دور اجلهـات                 

 .كما حددهتا االتفاقية" لواليتها"لغة من أصحاب املصلحة على النحو الصحيح وفقاً املب

                                                      

بني العناصر املـؤثرة    تعبئة املوارد لدعم تنفيذ االتفاقية ببناء شراكات فعالة         : ٤ اهلدف االستراتيجي  )٨(
 .الوطنية والدولية
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   مؤشرات األداء املوحدة- رابعاً 
   مالحظات أولية-  ألف

ومتشياً مع هذا الطلب، اقترحت مؤشرات   . دعت األطراف إىل وضع جمموعة حمدودة من مؤشرات األداء          - ١٩
على أنه لزم يف بعض احلاالت اختيار مؤشرين لنتيجة واحدة من           . لكتقيس أكثر من نتيجة واحدة كلما أمكن ذ       

 ٢ويـرد يف اجلـدول      .  مؤشر أداء موحـدة    ١٨ومتت يف اجملموع صياغة     . أجل احلصول على معلومات شاملة    
  .استعراض هلذه املؤشرات وختصيصها ملختلف كيانات اإلبالغ

أو عن  " زيادة"على اإلبالغ عن    ") لعدد ا "ثالً  م(وقد جرت العادة على تفضيل اإلبالغ عن قيم مطلقة            - ٢٠
 ).مبا يف ذلك حساب التقلبات واالجتاهات(فالقيم املطلقة تتيح جتميع اإلحصاءات ". نسبة مئوية"

وينبغي لألطراف وغريها من كيانات اإلبالغ جتميع بعض مؤشرات األداء املوحدة واملقترحة علـى أسـاس                  - ٢١
جتميع مؤشرات  )  لواليتها سواء األمانة أو اآللية العاملية، وفقاً     (وينبغي ملؤسسات االتفاقية    . املعلومات الوطنية واإلقليمية  

 .أخرى باستخدام املعلومات الواجب توفريها يف التقارير الوطنية أو غريها من مصادر املعلومات الرمسية املتاحة

وباقتراح .  واالتفاقية إال بربط األداء باألثر     ولن يتسىن قياس التقدم احلقيقي احملرز يف تنفيذ االستراتيجية          - ٢٢
ورمبا اكتشاف صلة " للحاالت املستحبة"أغراض لكل مؤشر أداء، سيتسىن قياس أداء العمليات مبوضوعية بالنسبة   

 .بني مستوى األداء واألثر احملقق
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   استعراض مؤشرات األداء وختصيصها- ٢اجلدول 

جة
لنتي
ا

  

 اسم املؤشر رقم املؤشر

دان
البل

ثرة
املتأ

ف 
طرا
 األ

مية 
إلقلي

ن ا
 دو
مل
 الع
مج
برا

  
مية
إلقلي

ل ا
لعم
ج ا
رام
ب

دمة 
املتق

ف 
طرا
 األ
دان
البل

ت  
ظما

واملن
دة 
ملتح
م ا
ألم
ا

ولية
الد

مية 
كو
احل

املية 
 الع
بيئة
ق ال

مرف
   

مانة
األ

 

املية
 الع
آللية

ا
 

١-١  CONS-0-1    تـردي األراضـي   /التصحر عدد وحجم األحداث اإلعالمية املنظمة بشأن مسائل
أو أوجه تفاعلها مع تغري املناخ والتنوع البيولوجي، واجلمهور الـذي           /واجلفاف و 

 .تردي األراضي واجلفاف وأوجه تفاعلها/بلغته وسائط اإلعالم اليت تتناول التصحر
       

٢-١  CONS-O-2           يـة ودون   عدد الوثائق الرمسية واملقررات املتخذة على األصعدة الدوليـة واإلقليم
         .تردي األراضي واجلفاف/اإلقليمية بصدد مسائل التصحر

CONS-O-3           عدد منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا املـشاركة يف
  ٣- ١        .عمليات االتفاقية

CONS-O-4       تردي األراضي واجلفاف الـيت     /عدد ونوع املبادرات ذات الصلة مبسائل التصحر
        . منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا يف ميدان التثقيفاختذهتا

١-٢  
٢-٢  
٣-٢  

CONS-O-5             عدد البلدان األطراف املتأثرة، والكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية الـيت أهنـت
بـرامج العمـل    /برامج العمل دون اإلقليميـة    /تنقيح برامج العمل الوطنية   /صياغة

ماشية مع االستراتيجية، مبراعاة املعلومات البيوفيزيائية واالجتماعيـة        اإلقليمية املت 
 .واالقتصادية، واخلطط والسياسات الوطنية، وإدراجها يف أطر االستثمار

       

٤- ٢ CONS-O-6                عدد اتفاقات الشراكة اليت أبرمت يف إطار االتفاقيـة بـني البلـدان األطـراف
        .احلكومية الدولية والبلدان األطراف املتأثرةاألمم املتحدة واملنظمات /املتقدمة

٥- ٢ CONS-O-7    الربجمة التآزريني يف اتفاقات ريو الثالث أو آليات        /عدد املبادرات املتعلقة بالتخطيط
        .التنفيذ املشترك على مجيع املستويات

CONS-O-8        قليمية واإلقليمية اليت أنشأت    عدد البلدان األطراف املتأثرة وعدد الكيانات دون اإل
  ١- ٣        .تردي األراضي واجلفاف/إقليمياً لرصد التصحر/دون إقليمي/ودعمت نظاماً وطنياً

٢- ٣ 
CONS-O-9         عدد البلدان األطراف املتأثرة، والكيانات دون اإلقليمية واإلقليميـة الـيت تقـدم

        .شرات متفق عليهاتقاريرها لالتفاقية وفقاً ملبادئ اإلبالغ املنقحة على أساس مؤ

٣- ٣  
٤- ٣ 

CONS-O-10 برامج العمل اإلقليمية املنقحة /برامج العمل دون اإلقليمية/عدد برامج العمل الوطنية
تردي األراضي واجلفاف وتفاعالهتا    /اليت تعكس معرفة العوامل املؤثرة يف التصحر      

 . البيولوجيتردي األراضي واجلفاف مع تغري املناخ والتنوع/وتفاعالت التصحر
       

٥- ٣ CONS-O-11      تردي األراضي واجلفـاف وعـددها      /نوع أنظمة تقاسم املعرفة املتصلة بالتصحر
ومستخدموها على املستويات العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية الـوارد          

 .وصفها على املوقع الشبكي لالتفاقية
       

٦- ٣ CONS-O-12    نولوجيا أو املؤسسات أو العلماء الـذين يـشتركون يف          عدد شبكات العلم والتك
        .البحوث اليت طلب مؤمتر األطراف إعدادها

١- ٤  
٢- ٤ 

CONS-O-13            عدد البلدان، وكيانات اإلبالغ دون اإلقليمية واإلقليمية املشتركة يف بناء القدرات
رات تردي األراضي واجلفاف على أساس التقييم الـذايت للقـد         /ملكافحة التصحر 

 .الوطنية أو غريه من املنهجيات واألدوات
       

١- ٥ CONS-O-14            عدد البلدان األطراف املتأثرة، والكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية اليت تعكس أطر
االستثمار اخلاصة هبا واليت أقامتها اآللية العاملية ضمن االستراتيجية املالية املتكاملة           

خرى متكاملة زيادة يف املـوارد الوطنيـة والثنائيـة    أو ضمن استراتيجيات مالية أ 
 .واملتعددة األطراف ملكافحة التصحر وتردي األراضي

       

CONS-O-15       تـردي  /مقدار املوارد املالية اليت أتاحتها البلدان األطراف املتقدمة ملكافحة التصحر
 ٢- ٥        .األراضي واجلفاف

CONS-O-16    ملناسب والقابلية للتنبؤ يف املوارد املالية اليت أتاحتها البلدان    درجة الكفاية والتوقيت ا
        .تردي األراضي واجلفاف/األطراف املتقدمة ملكافحة التصحر

٣- ٥ CONS-O-17 تردي األراضي واجلفاف واملقدمة بنجاح /عدد مقترحات املشاريع املتصلة بالتصحر
اديق املالية الدولية، مبا يف ذلك      للحصول على متويل من املؤسسات واملرافق والصن      

 .مرفق البيئة العاملية
       

٥- ٥ CONS-O-18             مقدار املوارد املالية ونوع احلوافز اليت مكنت البلدان األطراف املتأثرة من احلصول
        .على التكنولوجيا
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  الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف: ١ اهلدف التنفيذي -  باء

لفئات املعنية الرئيسية على األصعدة الدولية والوطنية واحمللية على حنو فعال مبـسائل             إبالغ ا : ١- ١النتيجة  
ختفيف آثار تغري املناخ وحفـظ      /تردي األراضي واجلفاف وأوجه تفاعلها مع التكيف مع تغري املناخ         /التصحر

  .التنوع البيولوجي

تردي األراضـي   /مسائل التصحر عدد وحجم األحداث اإلعالمية املنظمة بشأن       : ١- نون  املؤشر املوحد   
أو أوجه تفاعلها مع تغري املناخ والتنوع البيولوجي واجلمهور الذي بلغته وسائل اإلعالم اليت           /واجلفاف و 

  .تردي األراضي واجلفاف/تتناول مسائل التصحر

 يف املائة من سكان العامل على علم مبسائل         ٣٠، جيب أن تكون نسبة      ٢٠١٨حبلول عام   : الغرض األويل 
  . تردي األراضي واجلفاف وأوجه تفاعلها مع تغري املناخ والتنوع البيولوجي/التصحر

غياب الوعي بني اجلهات الرئيسية صـاحبة     / على أساس قياس وجود    ١- نون  وقد وضع مشروع املؤشر       - ٢٣
ـ          " إذكاء الوعي "و. )١٠)(٩(املصلحة ا تتطلـب   عبارة عن برامتر أساسه اإلدراك ويتم قياسه بإجراء مقابالت، بينم

  . النتيجة قياس عمليات االتصال

 على االتصال، وخباصة على األحداث اإلعالميـة ودور وسـائل           ١- نون  ومن مث، يركز املؤشر املوحد        - ٢٤
ويتيح عدد األحداث اإلعالمية قياس حجم أنشطة االتصال، بينما يتيح عدد األشخاص . اإلعالم يف تعزيز االتصال

أما تقدير عدد األشخاص الذين تبلغهم وسائل اإلعالم اليت تتنـاول           . ياس تأثريها الذين حيضرون هذه األحداث ق    
تردي األراضي واجلفاف، فإنه يعطي فكرة عامة عن مستوى فعالية االتصال، علماً بأنه كلمـا               /مسائل التصحر 

اد احتمـال   تردي األراضي واجلفاف وأوجه تفاعلها قوة، ازد      /ازدادت احلمالت اإلعالمية بشأن مسائل التصحر     
 .مترير الرسائل إىل اجلمهور املستهدف

 أداء عمليات االتصال اليت يتم تنفيذها مباشرة من جانب اجلهات صاحبة املصلحة ١- نون ويقيس املؤشر   - ٢٥
ويشري تقييم األداء هذا    . يف االتفاقية أو من جانب أطراف أخرى ذات صلة مثل حمررو أو منتجو وسائل اإلعالم              

تردي األراضي واجلفاف وأوجه تفاعلها، وما إذا كان ميكـن          /ن قد مت اإلبالغ عن مسائل التصحر      إىل ما إذا كا   
 .توقع الفعالية يف جمال اإلبالغ بتقييم احلمالت اإلعالمية

                                                      

 "IIWG"يشار إىل مشروع املؤشرات املقترح من رئيس الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات مبؤشرات  )٩(
 .للتفرقة بوضح بني اجملموعتني من املؤشرات" CONS"يف هذه الوثيقة، بينما يشار إىل املؤشرات املوحدة املقترحة مبؤشرات 

نسبة اجلهات الرئيسية صاحبة املصلحة على األصعدة الدولية والوطنية واحمللية  :١- نون ؤشر مشروع امل )١٠(
التخفيف من حدته   /تردي األراضي واجلفاف وأوجه تفاعلها مع تغري املناخ والتكيف معه         /اليت على علم مبسائل التصحر    

 .وحفظ التنوع البيولوجي
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تـردي األراضـي    /ولن تؤخذ يف االعتبار سوى األحداث ووسائل اإلعالم اليت تتناول مسائل التصحر             - ٢٦
بغض النظر  (ع تغري املناخ والتنوع البيولوجي، وتقاسم املعلومات ونشرها وعرضها          واجلفاف أو أوجه تفاعلها م    

 ).٣- ١ اليت تتعلق بالنتيجة من مث عن أنشطة التدريب والتثقيف مثالً

وسـائل  "و" اجلهات الرئيسية صاحبة املصلحة   "و" األحداث اإلعالمية "ويتطلب املؤشر تعريف مصطلحات       - ٢٧
ويقضي الغرض الشامل املقترح بأن حتدد األطراف أغراضاً وطنية بشأن عدد مـن             . )١١(ردالواردة يف املس  " اإلعالم

 ونسبة مئوية دنيا من عدد األشخاص الذين سيتم الوصول إليهم بواسطة األحداث اإلعالمية اليت سيتم تنظيمها سنوياً
راضي واجلفاف حبلول هناية    تردي األ /وسائل اإلعالم أو من خالل أنشطة إعالمية أخرى ذات صلة مبسائل التصحر           

وستسهم األمانة واآللية العاملية يف حتقيق الغرض الشامل من خالل استراتيجياهتما يف جمال             . فترة تنفيذ االستراتيجية  
 .االتصال وستقدمان تقارير عن إجنازاهتما يف بلوغ هذا الغرض يف إطار إدارهتما القائمة على النتائج

تردي األراضي واجلفاف يف إطار املنتـديات الدوليـة ذات الـصلة            /لتصحرتناول مسائل ا  : ٢- ١النتيجة  
باملوضوع، مبا يف ذلك املنتديات املتعلقة بالتجارة الزراعية، والتكيف مع تغري املناخ، وحفظ التنوع البيولوجي 

  .واستغالله استغالالً مستداماً، والتنمية الريفية، والتنمية املستدامة، واحلد من الفقر

لوثائق والقرارات الرمسية على املستويات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية واليت ا: ٢- نون شر املوحد املؤ
  .تردي األراضي واجلفاف/هلا صلة مبسائل التصحر

 ليشمل قاعدة بيانات    التفاقية، تكون قد متت إعادة هيكلة املوقع الشبكي ل        ٢٠١٠حبلول عام   : الغرض األويل 
  .)١٢(ارات والوثائق ذات الصلة كجزء من نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذموضوعية بشأن القر

ويستند املؤشـر   . )١٣(٢- نون  كان هناك اتفاق واسع يف اآلراء فيما بني األطراف بشأن مشروع املؤشر               - ٢٨
  ".النسبة املئوية"املوحد إىل هذا املؤشر، باإلحالة إىل وحدة قياس أكثر عملية من 

للوثيقـة،  " الرمسي" النظر يف تعريف نوع القرارات والوثائق، والطابع         ٢- نون  ؤشر املوحد   ويتطلب امل   - ٢٩
 ".باحملافل ذات الصلة"وستقوم األمانة بتجميع قائمة ". احملافل الدولية ذات الصلة"و

وترية اليت وينعكس أداء أنشطة الدعوة اليت اضطلعت هبا اجلهات املختلفة صاحبة املصلحة يف االتفاقية يف ال  - ٣٠
الوثـائق  /تردي األراضي واجلفاف يف احملافل الدولية ويف عدد من القـرارات          /جيري وفقها تناول مسائل التصحر    
وسيبني تقييم األداء ما إذا كانت هذه املسائل تنال         . تردي األراضي واجلفاف  /الرمسية ذات الصلة مبسائل التصحر    

 .املناقشات/ت وضع السياسة العامة ذات الصلة ويف احلواراتاالهتمام الالزم، وما إذا كانت تراعي يف عمليا

                                                      

 .ICCD/CRIC(8)/5/Add.3قة يف املسرد املقترح يف الوثيقة ترد مجيع التعاريف املشار إليها يف هذه الوثي )١١(

 ".نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ"العبارة الكاملة هي  )١٢(

النسبة املئوية من الوثائق والقرارات الدولية الرمسية ذات الصلة اليت حتـوي          : ٢- نون  مشروع املؤشر    )١٣(
 .ي األراضي واجلفافترد/بيانات واستنتاجات وتوصيات مهمة بشأن مسائل التصحر
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  . وعملية مجع الوثائق والقرارات املشار إليها أعاله مهمة جيب أن تؤديهـا األمانـة بـشكل أساسـي                   - ٣١
واملوقع الشبكي لالتفاقية هو أكثر موقع منطقي لالطالع على املعلومات يف إطار النظام املقترح الستعراض األداء                

 .يم التنفيذوتقي

زيادة اخنراط منظمات اجملتمع املدين واألوساط العلمية يف الشمال واجلنوب، باعتبارها مـن             : ٣- ١النتيجة  
تـردي األراضـي واجلفـاف يف    /أصحاب املصلحة، يف العمليات املتعلقة باالتفاقية، وتناوهلا مسائل التصحر    

  .مبادراهتا املتعلقة بالدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف

  املـشاركة يف   دين ومؤسسات العلـم والتكنولوجيـا       عدد منظمات اجملتمع امل   : ٣- نون   ؤشر املوحد امل
  .عمليات االتفاقية

تسجيل زيادة مطردة يف مشاركة منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا           : الغرض األويل 
  . يف عمليات االتفاقية خالل فترة تنفيذ االستراتيجية

والتكنولوجيـا  ت اجملتمع املدين ومؤسسات العلـم       عدد ونوع مبادرات منظما   : ٤- نون  حد  املؤشر املو 
  .تردي األراضي واجلفاف يف جمال التثقيف/املتصلة بالتصحر

تسجيل زيادة مطردة يف عدد مبادرات منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا            : الغرض األويل 
  راضي واجلفاف يف جمال التثقيف خالل فترة تنفيذ االستراتيجية تردي األ/املتصلة مبسائل التصحر

واتفق معظم األطراف على أن للنتيجة عنصرين       . )١٤( مشروع واسع النطاق   ٣- نون  إن مشروع املؤشر      - ٣٢
  ".املبادرات املضطلع هبا"و" االلتزام: "مها

تمع املدين ومؤسسات العلـم      من حيث مشاركة منظمات اجمل     ٣- نون  باملؤشر  " االلتزام"ويقاس عنصر     - ٣٣
ومن املقرر تنفيذ عمليات االتفاقية على املستويني       . والتكنولوجيا يف عمليات االتفاقية، كما تقضي بذلك النتيجة       

وسيتبني من تقييم أداء عملية االلتزام ما إذا كانت منظمات اجملتمع املدين والدوائر العلميـة               . املؤسسي وامليداين 
 . فاية يف هذه العمليات وما إذا كانت هذه املشاركة تزداد مع مرور الوقتتشارك مبا فيه الك

تردي /ويقاس مستوى التزام منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا يف مكافحة التصحر             - ٣٤
ـ    ". املبادرات املضطلع هبا  " من حيث عدد وأنواع      ٤- نون  األراضي واجلفاف باملؤشر     اس إال  وال ينطبق هذا املقي

 على  ٢- نون   و ١- نون  باملؤشرين  " الدعوة"و" إذكاء الوعي "ألنه جيري بالفعل قياس جمايل      " التثقيف"على جمال   
 توفري معلومات حمددة بشأن أنـشطة منظمـات اجملتمـع املـدين             ٢- نون   و ١- نون  وميكن للمؤشرين   . التوايل

وفقاً جملموعة من اجلهات صاحبة املصلحة، على حنو ومؤسسات العلم والتكنولوجيا وذلك بتجزئة البيانات احملتسبة 
 .ما ورد ذلك يف البيانات الوصفية لكال املؤشرين

                                                      

منظمات اجملتمع  ) الدعاية وإذكاء الوعي والتثقيف   (عدد ونوع وجمال عمل     : ٣- نون  مشروع املؤشر    )١٤(
 .تردي األراضي واجلفاف/املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا بشأن مسائل التصحر
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يف جمال التثقيـف،    " نوع املبادرات "و" عمليات االتفاقية " تعريف   ٤- نون   و ٣- نون  ويتطلب املؤشران     - ٣٥
ان القطاع اخلاص مشموالً يف تعريف وملا ك". منظمات اجملتمع املدين"و" مؤسسات العلم والتكنولوجيا"فضالً عن 

وميكن احلصول على املعلومات املتعلقـة      . منظمات اجملتمع املدين، فلم ترد اإلشارة إليه صراحة يف نص املؤشرين          
 .بالقطاع اخلاص حتديداً حبساب املؤشرين على حنو ما يرد ذلك يف البيانات الوصفية

الربنامج لزيادة االجتاهـات الـيت      /ة على مستوى املشروع   وقد تود البلدان األطراف حتديد أغراض وطني        - ٣٦
ومن املتوقع أن تقوم األمانة بتحقيق الغرض احملدد يف املؤشـر           . ٤- نون  يتوخاها الغرض الشامل احملدد يف املؤشر       

 .ستراتيجية املالية املتكاملةال على املستوى املؤسسي وأن تركز اآللية العاملية على االلتزام با٣- نون 

  إطار السياسة العامة: ٢ اهلدف التنفيذي -  جيم

تردي األراضي /تقييم العوامل املؤثرة سياسياً ومؤسسياً ومالياً واجتماعياً واقتصادياً يف التصحر: ١- ٢النتيجة 
   .واحلواجز اليت تعوق اإلدارة املستدامة لألراضي، والتوصية بالتدابري املناسبة إلزالة هذه احلواجز

ام البلدان األطراف املتأثرة بتنقيح برامج عملها الوطنية لوضعها يف شكل وثائق استراتيجية  قي: ٢- ٢النتيجة  
   .مستندة إىل معلومات أساسية بيوفيزيائية واجتماعية واقتصادية، وإدراجها يف سياق أطر متكاملة لالستثمار

ومسائل اإلدارة املستدامة لألراضي قيام البلدان األطراف املتأثرة بإدراج برامج عملها الوطنية : ٣- ٢النتيجة 
  .وتردي األراضي يف ختطيط التنمية ويف غري ذلك من اخلطط والسياسيات العامة القطاعية واالستثمارية

عدد البلدان األطراف املتأثرة، والكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية اليت أهنـت           : ٥- نون   املؤشر املوحد 
برامج العمل اإلقليميـة املتماشـية مـع        /رامج العمل دون اإلقليمية   ب/تنقيح برامج العمل الوطنية   /صياغة

يائية واالجتماعية واالقتصادية واخلطط والـسياسات الوطنيـة،        جية، مبراعاة املعلومات البيوفيز   االستراتي
  .وإدراجها يف أطر االستثمار

بلـدان األطـراف     يف املائة من ال    ٨٠جيب أن يكون ما ال يقل عن         ،٢٠١٤حبلول عام   : الغرض األويل 
برنامج عمل دون /تنقيح برنامج عمل وطين/املتأثرة، والكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية قد قامت بصياغة

  . برنامج عمل إقليمي متماش مع االستراتيجية/إقليمي

تنقيح برامج  / مجيعها، بشكل مباشر أو غري مباشر، إىل عملية صياغة         ٣- ٢ و ٢- ٢ و ١- ٢ائج  وتشري النت   - ٣٧
وبرامج العمل الوطنية عبارة عن وثائق استراتيجية يتم وضعها مع مراعاة عناصر املشاكل، والقيود . مل الوطنيةالع
؛ تتم صياغة برامج    ١- ٢اليت تعترض احللول املمكنة والتدابري اليت ميكن اختاذها إلزالتها، أي النتيجة            ) أو العوائق (

؛ وجيري تناول ٢- ٢يزيائية واالجتماعية واالقتصادية، أي النتيجة العمل الوطنية أيضاً على أساس املعلومات البيوف
عملية إدماج برامج العمل الوطنية مع اخلطط والسياسات وأطر االستثمار األخرى جنباً إىل جنب مـع عمليـة                  

  .٣- ٢صياغتها، أي النتيجة 
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 هلو نص حمـسن  ٥- نون  واملؤشر. ونتيجة لذلك، اقترح مؤشر موحد واحد لتقييم أداء العملية بأكملها        - ٣٨
والغرض منه هو تكملة املعلومات اليت يتم مجعها عن طريق مؤشرين آخرين يف إطار . )١٥(٥- نون  ملشروع املؤشر   

، لقياس عملية تنمية املعلومـات      )١٤- نون  املؤشر املوحد    (٥ونون نون   ) ٩- نون  املؤشر املوحد    (٣نون نون   
 .طط االستثمار املتكاملة على التوايلالبيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية وخ

ومع مراعاة أن البلدان األطراف املتأثرة مل تضع مجيعها برنامج عمل وطنياً، فإن املؤشر يشري إىل عنصر                   - ٣٩
بالنسبة للبلـدان الـيت     " التنقيح"بالنسبة للبلدان اليت ليس لديها بعد برنامج عمل وطين، وإىل عنصر            " الصياغة"

 .نامج عمل وطنياًاعتمدت بالفعل بر

بـرامج  /، يف حني يرد تعريف مصطلحات برامج العمل الوطنية        "متمم"ويتطلب املؤشر تعريف مصطلح       - ٤٠
 . من االتفاقية١١ و١٠برامج العمل اإلقليمية يف إطار املادتني /العمل دون اإلقليمية

بري اإلدارة املستدامة لألراضي يف     قيام البلدان األطراف املتقدمة بإدماج أهداف االتفاقية وتدا       : ٤- ٢النتيجة  
  .مشاريعها للتعاون اإلمنائي يف سياق دعمها للخطط القطاعية واالستثمارية الوطنية/براجمها

عدد اتفاقات الشراكة اليت أُبرمت يف إطار االتفاقية بـني البلـدان األطـراف              : ٦- نون  املؤشر املوحد   
  .لية األخرى والبلدان األطراف املتأثرةاألمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدو/املتقدمة

، يكون قد مت تفعيل ما ال يقل عن اثنني من اتفاقات الـشراكة ذات               ٢٠١٤حبلول عام   : الغرض األويل 
  .الصلة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف كل بلد طرف متأثر

 استخدام معلـم اتفاقيـة مكافحـة    إن قياس درجة اإلدماج من جانب البلدان األطراف املتقدمة بتقييم          - ٤١
 -  )١٧(٧- نون ، أو كمياً، كما يتوخاه مشروع املؤشر )١٦(٦- نون نوعياً، كما يتوخاه مشروع املؤشر  - التصحر 

 .ويوفر كال املؤشرين مقياساً لنتائج اإلدماج ال لعملية اإلدماج ذاهتا. إمنا هو قياس تكميلي

 أطر السياسة العامة اليت تتيح مراعاة أهداف اتفاقية األمـم           ويفضل قياس العملية بشكل مباشر وبالذات       - ٤٢
املتحدة ملكافحة التصحر وأنشطة اإلدارة املستدامة لألراضي يف برامج ومشاريع التعاون اإلمنائي للبلدان األطراف              

  على ٦- نون  ؤشر  ويركز امل . وُتمثل أطر السياسة العامة هذه باتفاقات الشراكة املربمة يف إطار االتفاقية          . املتقدمة

                                                      

ها الوطنية يف شكل عدد البلدان األطراف املتأثرة اليت قامت بتنقيح برامج عمل: ٥- نون مشروع املؤشر  )١٥(
 .وثائق استراتيجية وأدرجتها يف خطط إمنائية وخطط وسياسات قطاعية واستثمارية ذات صلة

عدد البلدان األطراف املتقدمة ووكاالهتا اإلمنائية الثنائية اليت تطبق معلـم           : ٦- نون  مشروع املؤشر    )١٦(
 النتقاء) منظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصاديباعتباره جزءاً من معامل ريو اليت وضعتها (اتفاقية مكافحة التصحر 

 .أنشطتها يف جمال املعونة يف ضوء أهداف االتفاقية

عدد مبادرات التنمية اليت اختذهتا البلدان األطراف املتقدمة واليت أدرجت يف         : ٧- نون  مشروع املؤشر    )١٧(
 .أهداف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
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تقدير كمية هذه االتفاقات، يف حني يرد املقياس املايل املتعلق بإدماج أهداف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 
 ).١٥- نون املؤشر  (٢- ٥يف تعاون البلدان األطراف املتقدمة يف إطار النتيجة 

تقدمة ووكاالت األمم املتحدة ومنظمات اجملتمع      واتفاقات الشراكة هي تلك املربمة بني البلدان األطراف امل          - ٤٣
ومـع أن  . املدين، من جهة، وبني البلدان األطراف املتأثرة، من جهة أخرى، على أساس ثنائي أو متعدد األطـراف      

النتيجة ال تشري إال إىل البلدان األطراف املتقدمة، فإن املؤشر املوحد يشري أيضاً إىل وكاالت األمم املتحدة ومنظمات 
 .اجملتمع املدين للحصول على معلومات شاملة بشأن األطر القائمة لدعم البلدان األطراف املتأثرة يف تنفيذ االتفاقية

وحتقيق الغرض الشامل يتطلب بذل جهود متناسقة من ". اتفاق الشراكة"ويتطلب املؤشر تعريف مصطلح   - ٤٤
 . احلكومية الدوليةجانب البلدان األطراف املتقدمة واألمم املتحدة واملنظمات

تردي األراضـي،  /اعتماد أو تعزيز تدابري متضافرة على صعيد برامج العمل املتعلقة بالتصحر        : ٥- ٢النتيجة  
  .والتنوع البيولوجي، وختفيف آثار تغري املناخ والتكيف معه، من أجل حتسني أثر تدابري التدخل

الربجمة التآزريني يف اتفاقيات ريو الثالث أو يف /عدد املبادرات املتعلقة بالتخطيط : ٧- نون  املؤشر املوحد   
  .آليات التنفيذ املشترك على مجيع املستويات

، جيب أن يكون لدى كل بلد طرف متأثر خطة  وطنية واحدة مشتركة ٢٠١٤حبلول عام : الغرض األويل
  .ما بني اتفاقيات ريو الثالثتشغيلية لضمان أوجه التفاعل في) آليات(أو آلية 

 ٧- وقد وضع املؤشر املوحد نون    . )١٨(٥-٢فُضل قياس مبادرات التنفيذ املشترك بشكل مباشر بالنسبة للنتيجة            -٤٥
  .الصحيحة لدعم هذه التدابري" األدوات"يف حالة وجود "التدابري املتضافرة"على افتراض أنه ميكن اعتماد أو تعزيز 

وكلما ارتفع عدد أدوات . ت صاحبة املصلحة يف االتفاقية بتقدير كمية األدوات القائمةويقاس أداء اجلها  - ٤٦
 .التمكني القائمة، ازدادت إمكانية تنفيذ التدابري املتضافرة وأوجه التآزر بني اتفاقيات ريو الثالث

الربجمـة  /خطـيط الت‘ ١‘: يف فئتني رئيسيتني وفقاً القتراحات األطـراف      " األدوات"وقد مت جتميع هذه       - ٤٧
ويركز املؤشر املوحد على تقدير كميـة       . اآلليات التنفيذية املتعلقة بالتنفيذ املشترك أو التضافر      ‘ ٢‘املشتركان و 

 ".األدوات"هاتني اجملموعتني من 

أو وقد يقوم فريق االتصال املشترك بإعداد قائمة بأمثلة اآلليات التنفيذية القادرة على أن تدعم بالفعل اعتمـاد                    -٤٨
الربجمة املشتركني حىت /للتخطيط"املؤهلة "تعزيز التدابري املتضافرة فيما بني اتفاقيات ريو؛ وقد يقوم أيضاً بتعريف املبادرات          
 . يتيسر على اجلهات صاحبة املصلحة فهم املؤشر فهماً موحداً وإعداد تقارير متسقة

                                                      

عدد مبادرات جهود التنفيذ املشتركة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر : ٨-  مشروع املؤشر نون )١٨(
عدد برامج التكّيف يف املناطق  /واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ واتفاقية األمم املتحدة للتنوع البيولوجي           

 .ضمن شقاً متعلقاً بالتصحر والتكيفاجلافة اليت جيري تنفيذها على الصعيدين احمللي والوطين واليت تت
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  العلم والتكنولوجيا واملعرفة: ٣ اهلدف التنفيذي - دال 

كفالة دعم الرصد على الصعيد الوطين وتقييم أوجه الـضعف فيمـا يتعلـق باالجتاهـات                : ١- ٣يجة  النت
  .البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية يف البلدان املتأثرة

عدد البلدان األطراف املتأثرة والكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية اليت أنـشأت           : ٨-  نوناملؤشر املوحد   
  .تردي األراضي واجلفاف/دون إقليمي لرصد التصحر/اًودعمت نظاماً وطني

 يف املائة من البلـدان األطـراف املتـأثرة          ٦٠، يكون ما ال يقل عن       ٢٠١٨حبلول عام   : الغرض األويل   - ٤٩
. تردي األراضي واجلفـاف   /وكيانات اإلبالغ دون اإلقليمي واإلقليمي قد أنشأت ودعمت نظماً لرصد التصحر          

لتقارير على أساس قواعد متسقة وإجراء تقييمات منتظمة بالفعل على أساس البيانات            يضمن نظام الرصد وضع ا    
 وإن كان يشري إىل العدد ١- ٣ إىل واحد من مشروعي املؤشرين املقترحني للنتيجة ٨- ويستند املؤشر نون . اجملمعة

قاس أداء البلدان األطـراف     ، ي ٨- فمن خالل املؤشر نون     . )١٩(املطلق من البلدان أكثر مما يشري إىل زيادة عددها        
املتأثرة والكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية بالتحقق مما إذا كان قد مت إنشاء نظام رصد خمصص حتديداً أو جزئياً                  

لتقدمي التقارير يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وما إذا كان يـدعم              ) يف حالة نظم الرصد البيئية    (
وسيتبني من تقييم األداء إىل أي مدى ميكن التوقع فعلياً بأن تقدم البلدان األطـراف               .  دولية مبساعدات حملية أو  

  املتأثرة والكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية تقـارير منتظمـة ومتـسقة خـالل فتـرة تنفيـذ االسـتراتيجية                   
  .وما بعدها

وارد يف املسرد واسع النطاق ولكن وقد يكون التعريف ال". نظام الرصد"ويتطلب املؤشر تعريف مصطلح   - ٥٠
 .املقصود هو تغطية عدة حاالت قد حتدث على الصعيد القطري

وضع إطار مرجعي أساسي يستند إىل أقوى البيانات املتوافرة بشأن االجتاهات البيوفيزيائيـة             : ٢- ٣لنتيجة  ا
  .واالجتماعية واالقتصادية وتنسيق الُنُهج العلمية ذات الصلة تدرجيياً

عدد البلدان األطراف املتأثرة والكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية الـيت تقـوم            : ٩-   نون  املوحد املؤشر
  . بإبالغ االتفاقية وفقاً للمبادئ التوجيهية املنقحة على أساس مؤشرات متفق عليها

ملتأثرة  يف املائة من البلدان األطراف ا٩٠، جيب أن يكون ما ال يقل عن ٢٠١٨حبلول عام : الغرض األويل
وكيانات اإلبالغ دون اإلقليمية واإلقليمية قد قدمت تقارير إىل االتفاقية متشياً مع املبـادئ التوجيهيـة                

  .اجلديدة املتعلقة بتقدمي التقارير

                                                      

جلنة استعراض  /عدد التقارير املقدمة من األطراف املتأثرة إىل مؤمتر األطراف        : ٩-  مشروع املؤشر نون   )١٩(
اليت تتضمن معلومات بـشأن االجتاهـات   ) واملتاحة ملقرري السياسات وغريهم من املستعملني النهائيني      (االتفاقية   تنفيذ

زيادة عدد البلدان املتأثرة اليت ُترحـل تقـدمي         : املؤشر البديل . اعية واالقتصادية يف البلدان املتأثرة    البيوفيزيائية واالجتم 
 .تقاريرها الوطنية عن املؤشرات ذات الصلة ونظام رصد تردي األراضي والتصحر بشكل فعال
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يتمثل عمل جلنة العلم والتكنولوجيا يف توجيه عملية إعـداد املعلومـات البيوفيزيائيـة واالجتماعيـة                  - ٥١
واهلدف من ذلك هو وضع جمموعة أساسية ومشتركة مـن          . د الوطين وتنسيقها تدرجيياً   واالقتصادية على الصعي  

مؤشرات األثر باستخدام منهجيات مشتركة حلساهبا وذلك لتعزيز تقارب النهج باطراد ومن مث زيادة إمكانية عقد 
تـردي  /املي للتـصحر  إذ من شأن استخدام جمموعة أساسية من املؤشرات أن يتيح إجراء تقييم ع            . املقارنة بينها 

  . األراضي واجلفاف

وميكن اعتبار أن العملية املشار إليها يف النتيجة قد متت بنجاح إذا قامت البلـدان األطـراف املتـأثرة                     - ٥٢
والكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية، بعد تعيني جمموعة أساسية من مؤشرات األثر، بتقدمي تقارير على أساس هذه 

. )٢٠( إىل واحد من مشروعي املؤشـرين  ٩-نون  ويستند املؤشر   .  قياسه ٩-يقصد املؤشر املوحد نون     فهذا ما   . املؤشرات
 ميكن قياس أثـر     وسيفيد تقييم أداء البلدان األطراف املتأثرة والكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية يف معرفة إىل أي مدى              

 ).٢٠١٨- ٢٠٠٨(االستراتيجية خالل فترة تنفيذها 

 سني معرفة العوامل البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية وتفاعالهتا يف املناطق املتأثرة هبدفحت: ٣- ٣النتيجة 
  .حتسني اختاذ القرارات

حتسني معرفة التفاعالت بني التكيف مع تغري املناخ وختفيف آثار اجلفاف واستصالح األراضي           : ٤- ٣النتيجة  
   .ت للمساعدة يف اختاذ القراراتاملتردية يف املناطق املتأثرة إلتاحة وضع أدوا

برامج العمل اإلقليميـة  /برامج العمل دون اإلقليمية/عدد برامج العمل الوطنية   : ١٠- نون   املؤشر املوحد 
تردي األراضي واجلفاف وتفاعالهتا، وتفـاعالت      /املنقحة اليت تعكس معرفة العوامل املؤثرة يف التصحر       

  .ناخ والتنوع البيولوجيتردي األراضي واجلفاف مع تغري امل/التصحر

، جيب أن يكون قد مت إجراء تقييم ذايت جيد النوعية وبنجاح لـربامج      ٢٠١٨حبلول عام   : الغرض األويل 
  . برامج العمل اإلقليمية املنقحة/برامج العمل دون اإلقليمية/العمل الوطنية

رات على أساس نقل املعرفة من املستوى تشري كلتا النتيجتني إىل حتسن املعرفة وإىل تيسري عملية اختاذ القرا  - ٥٣
  وبسبب متاثل النطاق، رئي أن مـن املناسـب اقتـراح مؤشـر واحـد فقـط                 . العلمي إىل املستوى التنفيذي   

  .لكلتا النتيجتني

                                                      

يوفيزيائيـة  عدد التقارير املعترف هبا دوليـاً واملتعلقـة باالجتاهـات الب          : ١٠-  مشروع املؤشر نون   )٢٠(
زيادة عدد البلدان األطراف اليت تقدم تقارير بشأن مؤشرات موثوقة ذات صلة : املؤشر البديل .واالجتماعية واالقتصادية

 .وما يرافقها من قيم مرجعية
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 على أساس عامل الفهم الذي ينبغي قياسه بـإجراء       ١٢-  ونون   ١١- وقد وضع مشروعا املؤشرين نون        - ٥٤
. )٢٢(ملؤشرات البديلة لكلتا النتيجتني يستند إىل تقدير عدد التقارير والورقات املنشورة          وكثري من ا  . )٢١(املقابالت

ورغم أن هذين املؤشرين مؤشران كميان، فإهنما يتعلقان بإجراء تقييم عاملي لعملية نقل املعرفة أكثر مما يتعلقان                 
 جلنة العلم والتكنولوجيا من قيـاس أداء  بإجراء تقييم على املستوى الوطين؛ ويتبني من مث أهنما أنسب لقياس أداء    

 .البلدان األطراف

فالقرارات ميكن أن تتخذ على أي . وال تتعلق القرارات وعملية صنع القرارات حصراً باملستوى السياسي  - ٥٥
لة ومبا أن النتائج ال حتدد املستوى املستهدف لصنع القرارات، فقد فُضل إحا. مستوى، مبا يف ذلك املستوى امليداين

املؤشر إىل برامج العمل اليت تتعلق بتنفيذ االتفاقية واملفترض أن توجه عمليـة صـنع القـرارات ذات الـصلة                    
 .تردي األراضي واجلفاف على مجيع املستويات يف كل بلد متأثر/بالتصحر

ت  هو معرفة ما إذا كانت برامج العمل املعدة علـى املـستويا            ١٠- وعليه، فإن اهلدف من املؤشر نون         - ٥٦
تردي األراضي  /بقضايا التصحر ) التقليدية والعلمية على السواء   (الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية تعكس املعرفة       

إذ يفترض أن برامج العمل القائمة على معرفة علمية وتقليدية سليمة ستقترح استراتيجيات وأنـشطة               . واجلفاف
 أفضل من أداء برامج العمل اليت ال تأخذ يف االعتبار املعرفـة  أكثر أمهية وفعالية للتنفيذ وستحقق يف النهاية نتائج 

 .تردي األراضي واجلفاف وتفاعالهتا/املتاحة بشأن مسائل التصحر

برامج العمل /تردي األراضي واجلفاف املعرب عنها يف برامج العمل الوطنية/وستقاس املعرفة مبسائل التصحر  - ٥٧
التحقق من نوعية هذه الوثائق وستقوم البلدان األطراف بذلك على أساس           برامج العمل اإلقليمية ب   /دون اإلقليمية 

وسيكمل هذا املؤشر . جمموعة من املعايري احملددة سلفاً واليت سريد بياهنا يف املبادئ التوجيهية املتعلقة بتقدمي التقارير
 .٥- املعلومات اليت مت مجعها من خالل املؤشر نون 

                                                      

النسبة املئوية لصانعي القرارات على األصعدة العاملية واإلقليميـة ودون          : ١١-  مشروع املؤشر نون   )٢١(
  مشروع املؤشـر   .  الذين ميكنهم شرح التفاعالت بني العوامل البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية         والوطنية اإلقليمية

الوطنية الذين ميكنهم شرح     النسبة املئوية لصانعي القرارات على األصعدة العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية         : ١٢-  نون
 .فاف، واستصالح األراضي املتردية يف املناطق املتأثرةالتفاعالت بني التكيف مع تغري املناخ، وختفيف آثار اجل

نظام إدارة املعرفة للجنة العلم والتكنولوجيا القائم واملستخدم؛ شـبكات          : ١١- نون  بدائل للمؤشر    )٢٢(
الربامج املوضوعية اليت تليب احتياجات املستخدم؛ عدد التقارير العلمية، والورقات املنـشورة، واخلـرباء، والعلمـاء،                

التفاعل بني العوامل البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية يف املناطق املتـأثرة؛          مسألة  كات واألجهزة اليت تتناول     والشب
عدد التقارير العلمية،    : ١٢- نون  بدائل للمؤشر   . اإلجراءات املتاحة بشأن صنع القرارات واألطر املؤسسية والتشريعية       

جتماعية واالقتصادية يف املناطق املتأثرة؛ لعالقة السببية بني العوامل البيوفيزيائية واالوالورقات املنشورة اليت تتناول مسألة ا
املتعلقة مبنع حدوث تردي األراضي وباستصالحها وإتاحـة األنـشطة    وجود مبادئ توجيهية بشأن املمارسات السليمة    

 .االقتصادية ذات الصلة
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 لتقاسم املعرفة، مبا فيها املعرفة التقليدية على األصعدة العاملية واإلقليمية ودون توافر نظم فعالة: ٥- ٣النتيجة 
اإلقليمية والوطنية هبدف دعم مقرري السياسات واملستعملني النهائيني، ويشمل ذلك حتديد ونـشر أفـضل             

  .املمارسات والتجارب الناجحة
تردي األراضي واجلفاف وعددها    /بالتصحرنوع أنظمة تقاسم املعرفة املتصلة      : ١١-   نون املؤشر املوحد 

ومستخدموها على املستويات العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية الوارد وصفها علـى املوقـع              
  .الشبكي لالتفاقية

، جيب أن تكون قد متت عملية إعادة هيكلة املوقع الشبكي لالتفاقيـة  ٢٠١٠حبلول عام : الغرض األويل 
  . موضوعية بشأن نظم تقاسم املعرفة كجزء من نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذلتشمل قاعدة بيانات

.  إىل أفضل املمارسات، بينما تشري النتيجة إىل نظم تقاسم املعرفـة           )٢٣(١٣- يشري مشروع املؤشر نون       - ٥٨
مهارة "  التصريحالقدرة على"هذا فضالً عن أن . وأفضل املمارسات ليست سوى جزء من املعرفة اليت يتم تقامسها

 .يتطلب قياسها بإجراء املقابالت

وألغـراض هـذا    .  مباشرة للنتيجة بتوفري مقياس للنظم القائمة لتقاسم املعرفة        ١١- ويشري املؤشر نون      - ٥٩
بأنه نظام شبكي يتضمن معلومات منظمة تتيحها مصادر خمتلفة، أو شـبكة            " نظام تقاسم املعرفة  "املؤشر، ُعرف   
 : رفة فيما بني أعضائها، مبا يف ذلك جتميع أفضل املمارسات والتجارب الناجحةتَيسر تقاسم املع

تـردي  /املعرفة مبسائل التصحر  " وديعة" هو قياس أداء االتفاقية باعتبارها       ١١- واهلدف من املؤشر نون       - ٦٠
قاسم املعرفة وذلك وستقوم األمانة بتقييم فعالية نظم ت. األراضي واجلفاف، إىل جانب قدرهتا على نشر املعلومات

 . بالتحقق من جودة النظم قبل وصفها وشحنها على املوقع الشبكي لالتفاقية

تـردي  /اخنراط الشبكات واملؤسسات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة مبوضوع التـصحر         : ٦- ٣النتيجة  
   .األراضي واجلفاف يف دعم تنفيذ االتفاقية

التكنولوجيا، أو املؤسسات أو العلمـاء املـشتركني يف         عدد شبكات العلم و   : ١٢-  نوناملؤشر املوحد   
  .البحوث اليت طلب مؤمتر األطراف إعدادها

  . شبكات ومؤسسات العلم والتكنولوجيا بـدعم تنفيـذ االتفاقيـة         " التزام"ينصب اهتمام النتيجة على       - ٦١
دورات إىل االلتزام؛ ويبدو أنه وال يشري مشروع املؤشرين املقترح من جانب الفريق احلكومي الدويل العامل بني ال

  .)٢٤(١١-  من خالل املؤشر نون ٥- ٣يكرر املعلومات اجملمعة يف إطار النتيجة 

                                                      

على األصعدة العاملية واإلقليمية ودون اإلقليميـة       النسبة املئوية لصانعي القرارات     : ١٣-  املؤشر نون  )٢٣(
 .تردي األراضي/والوطنية الذين ميكنهم احلديث عن أفضل املمارسات والتجارب الناجحة يف جمال مكافحة التصحر

عدد ونوع وجمال اختصاص املؤسسات واملنظمات والـشبكات العلميـة        : ١٤-  مشروع املؤشر نون   )٢٤(
وجود منظمة حمددة ومعروفة على نطاق واسع       : املؤشر البديل . معريف حمدد لدعم االتفاقية   العاملة يف جمال     والتكنولوجية

 .تعمل كمنرب لنقل املعرفة والتكنولوجيا على الصعيد اإلقليمي
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 للحاجة اليت أبرزهتا األطراف يف تقاريرها إىل إجراء البحوث بنـاء علـى              ١٢- ويستجيب املؤشر نون      - ٦٢
ومن املتوقـع أن تكـون      . ت غري املباشرة  الطلب يف إطار االتفاقية والتغاضي من مث عن طلبات الدعم واملسامها          

 .البحوث اليت يتم إجراؤها وفقاً الحتياجات االتفاقية على درجة عالية من األمهية وأن تؤثر على تنفيذها

 هو قياس مسامهة شبكات ومؤسسات العلم والتكنولوجيا، ومسامهة العلماء ١٢- واهلدف من املؤشر نون   - ٦٣
وستنعكس املسامهات األوسع نطاقاً يف ارتفاع عدد املبادرات الـيت          .  يف االتفاقية  من األفراد أيضاً، بشكل مباشر    

 .تضطلع هبا اجلهات صاحبة املصلحة يف االتفاقية على أساس األدلة العلمية السليمة

ويشري املؤشر إىل البحوث اليت طلب مؤمتر األطراف إجراءها بناء على مشورة جلنة العلم والتكنولوجيا،                 - ٦٤
 .ومل حيدد أي غرض هلذا املؤشر. حدث ذلك يف اتفاقيات ريو األخرىكما 

  بناء القدرات: ٤ اهلدف التنفيذي - هاء 

قيام البلدان اليت أجرت التقييم الذايت للقدرات الوطنية بتنفيذ خطط العمل املترتبة على ذلك : ١- ٤النتيجة 
تـردي  /لُنظُمي للتناول مسائل التـصحر    هبدف تطوير القدرات الالزمة على املستوى الفردي واملؤسسي وا        

  .األراضي واجلفاف على الصعيدين الوطين واحمللي

شروع البلدان اليت مل يسبق هلا أن أجرت تقييمات الحتياجاهتا املتعلقة بالقدرات يف إجـراء               : ٢- ٤النتيجة  
تـردي  /تـصحر عمليات التقييم ذات الصلة باملوضوع من أجل حتديد ما حتتاج إليه من قدرات للتصدي لل              

  .األراضي واجلفاف على الصعيدين الوطين واحمللي

عدد البلدان، وكيانات اإلبالغ دون اإلقليمية واإلقليمية املـشتركة يف بنـاء            : ١٣- نون   املؤشر املوحد 
تردي األراضي واجلفاف على أساس التقييم الذايت للقدرات الوطنية أو غريه           /القدرات ملكافحة التصحر  

  .ألدواتمن املنهجيات وا

 يف املائة من البلدان األطراف املتأثرة ٩٠، جيب أن يكون ما ال يقل عن ٢٠١٤حبلول عام : الغرض األويل
 أو برامج أو مشاريع لبناء القدرات ذات صلة وكيانات اإلبالغ دون اإلقليمية واإلقليمية قد نفذت خططاً

  .تردي األراضي واجلفاف/حتديداً مبسائل التصحر

 إىل حد كبري واقترح استخدام مؤشر واحد قادر على التمييز بـني             ٢- ٤ و ١- ٤طاق النتيجتني   يتماثل ن   - ٦٥
  واالفتراض الذي يـستند إليـه املؤشـر    . البلدان اليت جتري التقييم الذايت للقدرات الوطنية والبلدان اليت ال جتريه   

الوحيدة املتاحة على الصعيد الوطين لبناء       هو أنه ال ميكن اعتبار التقييم الذايت للقدرات الوطنية األداة            ١٣- نون  
تردي األراضي واجلفاف وأن خطط العمل الناجتة عن ذلك لبناء القـدرات ليـست              /القدرات يف جمال التصحر   
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هذا عالوة على أنه لن جيري قياس بناء القدرات وتعزيزها فقط يف مرحلة التنفيذ كما توخـاه         . باخلطط الوحيدة 
  .)٢٥(ن رئيس الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدوراتمشروع املؤشرين املقترح م

. ولدى األطراف توقعات كبرية فيما يتعلق ببناء القدرات يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر                - ٦٦
ـ                ن وتقدير عدد املبادرات القائمة لبناء القدرات وحتديدها سيساعدان يف تعيني الثغرات القائمة بشأهنا والناجتة ع

عملية االتفاقية، مبا يف ذلك الثغرات القادمة مثل متطلبات اإلبالغ اجلديدة، وإنشاء نظم رصد البيئة، وإمكانيـة                 
 .الوصول إىل آليات متويل جديدة

وهتدف خطط العمل املتعلقة بالتقييم الذايت للقدرات الوطنية إىل تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية للوفاء   - ٦٧
  وخطط العمل املتعلقة بالتقييم الذايت للقدرات الوطنيـة        . ناشئة عن اتفاقات البيئة املتعددة األطراف     بااللتزامات ال 

تردي األراضي واجلفاف ولكنها أدوات مهمة لتعزيز أوجـه التفاعـل بـني             /ال تتصل بالتحديد مبسائل التصحر    
لوطنية بقيام مرفق البيئة العاملية بإعـداد       ولذلك سيتواصل إيالء االهتمام للتقييم الذايت للقدرات ا       . اتفاقيات ريو 

تردي األراضي واجلفاف يف إطار مذكرة التفاهم القائمة واملربمة بني مرفق           /تقارير تتعلق خصيصاً مبسائل التصحر    
 .البيئة العاملية واالتفاقية

اهتا االستـشارية   وستسهم اآللية العاملية يف حتقيق الغرض الشامل من خالل خدماهتا لتبادل املعرفة وخدم              - ٦٨
 وذلك بتقدمي تقارير عن املسامهة يف حتقيق اهلدف ضمن إطارها لإلدارة القائمة على النتائج 

  التمويل ونقل التكنولوجيا: ٥ اهلدف التنفيذي - واو 

قيام البلدان األطراف املتأثرة بوضع أطر متكاملة لالستثمار من أجل تعبئة املوارد الوطنيـة              : ١- ٥النتيجة  
  .ئية واملتعددة األطراف لزيادة فعالية وأثر تدابري التدخلوالثنا

عدد البلدان األطراف املتأثرة والكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية اليت تعكس           :١٤- نون  املؤشر املوحد   
أطر االستثمار اخلاصة هبا، واليت أقامتها اآللية العاملية ضمن االستراتيجية املاليـة املتكاملـة أو ضـمن                 

تيجيات مالية متكاملة أخرى، زيادة يف املوارد الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف ملكافحة التصحر         استرا
  .وتردي األراضي

 يف املائة من البلدان األطراف املتأثرة ٥٠، جيب أن يكون ما ال يقل عن ٢٠١٤حبلول عام : الغرض األويل
  .استثمار متكاملةوالكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية قد استحدثت أطر 

 مالئم ويعكس الفكرة اليت تفيد بأن أطر االستثمار املتكاملة تضاعف فعالية ١٧- إن مشروع املؤشر نون   - ٦٩
ويضيف مرجعاً إىل االستراتيجية املالية ١٧- املؤشر نون   مشروعإىل ١٤- نون ويستند املؤشر  .  وأثرها التدخالت

                                                      

مشروع  .عدد البلدان اليت تنفذ خطط عمل للتقييم الذايت للقدرات الوطنية: ١٥-  مشروع املؤشر نون )٢٥(
اليت تقوم بتنفيذ خطط عمل من أجل ) اليت ال تنفذ إجراء التقييم الذايت للقدرات الوطنية (عدد البلدان: ١٦-  املؤشر نون

 .تردي األراضي على الصعيدين الوطين واحمللي/تطوير القدرات احملددة الالزمة للتصدي ملسائل التصحر
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سية اليت استحدثتها اآللية العاملية ملساعدة البلدان املتأثرة يف اجلهود الـيت            ، أال وهي األداة املنهجية الرئي     املتكاملة
  .تبذهلا لتعبئة املوارد

 قياس أداء أطراف اإلبالغ ومستوى تنفيذ االستراتيجية املالية املتكاملة بـشكل            ١٤- ويتيح املؤشر نون      - ٧٠
ؤسسات املالية الدولية األخرى يف التشجيع علـى  مباشر؛ ويقيس أيضاً، بشكل غري مباشر، أداء اآللية العاملية وامل        

 .. تطوير أطر االستثمار املتكاملة

تقدمي البلدان األطراف املتقدمة موارد مالية كبرية وكافية يف الوقت املناسب وموارد ميكـن              : ٢- ٥النتيجة  
ع حدوثه والتخفيف مـن  تردي األراضي ومن/للمبادرات احمللية الرامية إىل قلب اجتاه التصحر التنبؤ هبا دعماً  
   .آثار اجلفاف

مقدار املوارد املالية اليت أتاحتـها البلـدان األطـراف املتقدمـة ملكافحـة              : ١٥- نون   املؤشر املوحد 
  .تردي األراضي واجلفاف/التصحر

درجة الكفاية والتوقيت املناسب والقابلية للتنبؤ يف املوارد املالية اليت أتاحتها           : ١٦- نون  املؤشر املوحد   
  .البلدان األطراف املتقدمة ملكافحة التصحر

  ويـستند املؤشـر    . )٢٦(١٨- هناك توافق كبري يف اآلراء بني األطراف بشأن مـشروع املؤشـر نـون                 - ٧١
وقد مت التعبري عن املبالغ بـدوالرات الواليـات    .  وإن كان ُيبسط نصه    ١٨-  إىل مشروع املؤشر نون      ١٥- نون  

ويشري املؤشر فقط . حمللي اإلمجايل القطري، كما طلبت ذلك عدة بلدان أطراف  املتحدة وكنسبة مئوية من الناتج ا     
  . إىل االستثمارات املباشرة اليت تعترب األطراف أهنا هي اليت ينبغي قياسها على سبيل األولوية

   قياس أداء البلدان األطراف املتقدمة بشكل مباشر وفقـاً لاللتـزام الـوارد يف               ١٥- ويتيح املؤشر نون      - ٧٢
املوارد املالية اليت قدمتها البلدان األطراف املتقدمة، " حجم"فهو يقيس مدى .  من االتفاقية٦من املادة ) ب(الفقرة 

لتوفري ) ١٦- نون  (وقد اقترح مؤشر آخر     ". قابلية التنبؤ هبا  "و" مناسبة توقيتها "و" كفايتها"ولكنه ال يقيس مدى     
 ).من الرديء جداً إىل اجليد جيداً(ييب نوعي هذه املعلومات بشكل وصفي وعلى أساس سلم ترت

 أداء األطراف اليت تقدم املوارد املالية، وبشكل غري مباشر، أداء األطراف اليت             ١٦- ويقيس املؤشر نون      - ٧٣
 .تيسر التدفقات املالية

دنيا مـن   وقد تود البلدان األطراف املتقدمة حتديد حصة        . ومل حتدد أية أغراض بالنسبة هلذين املؤشرين        - ٧٤
الناتج احمللي اإلمجايل الوطين لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، أو أي رقم قياسي آخر قادر على قياس 

 .االلتزام املايل لدعم تنفيذ االتفاقية

                                                      

تردي األراضي  /رحجم املوارد املالية للتدابري الرامية إىل قلب اجتاه التصح        : ١٨-  مشروع املؤشر نون   )٢٦(
حدوثه وختفيف آثار اجلفاف، اليت تقدمها البلدان األطراف املتقدمة وفقاً اللتزامات وخطط اسـتثمار وجـداول                 ومنع

 .تسديد متفق عليها
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 بذل األطراف مزيداً من اجلهود لتعبئة املوارد املالية على صعيد املؤسسات واملرافق والصناديق: ٣- ٥النتيجة 
اإلدارة املستدامة لألراضـي    /دولية، مبا فيها مرفق البيئة العاملية، عن طريق الترويج لربنامج االتفاقية           ال املالية

  .لدى جمالس إدارة هذه املؤسسات

تردي األراضي واجلفاف واملقدمـة     /املتصلة بالتصحر عدد مقترحات املشاريع    : ١٧- نون  املؤشر املوحد   
  ملؤسسات واملرافق والصناديق املالية الدوليـة، مبـا يف ذلـك مرفـق            بنجاح للحصول على متويل من ا     

  .البيئة العاملية

تسجيل زيادة مطردة يف عدد مقترحات املشاريع اليت قدمت بنجـاح بـصدد مـسائل               : الغرض األويل 
  .تردي األراضي واجلفاف جنباً إىل جنب مع فترة تنفيذ االستراتيجية/التصحر

. غي تقييم أداء األطراف يف زيادة األموال املخصصة لإلدارة املستدامة لألراضـي           ، ينب ٣- ٥وفقاً للنتيجة     - ٧٥
وسيجري التصدي ألي تقييم يتعلق باآللية العاملية أو مرفق البيئة العاملية أو أية مؤسسة مالية دولية أخرى ضمن                  

 .كل منها.إطار إدارة

 خالل حجم املوارد املالية املعبأة بالفعل، كما هو         ، ورمبا زيادهتا، من   "جهود تعبئة املوارد املالية   "وقياس    - ٧٦
وتقاس اجلهود اليت تبذهلا األطراف بشكل      . )٢٧(، إمنا ميثل عامل قياس إضافياً     ١٩- مقترح يف مشروع املؤشر نون      

تـردي األراضـي واجلفـاف      /مباشر وميكن أن تنعكس يف عدد مقترحات املشاريع ذات الصلة مبسائل التصحر           
بيد أن هذه اجلهود قد تكون دون جدوى يف         . ؤسسات واملرافق والصناديق املالية لغرض متويلها     املعروضة على امل  

وقد تود  . وهلذا السبب، ال يشري املؤشر إال للمقترحات اليت قدمت بنجاح         . حالة عدم متويل مقترحات املشاريع    
 .١٧- ل للمؤشر نون البلدان األطراف حتديد أغراض وطنية لزيادة االجتاه املتوخى يف الغرض الشام

تردي األراضي وختفيـف آثـار      /حتديد مصادر مالية مبتكرة وآليات متويل ملكافحة التصحر       : ٤- ٥النتيجة  
القطاع اخلاص، واآلليات السوقية، والتجارة، ومؤسسات ومنظمات اجملتمع املـدين،           اجلفاف، ويشمل ذلك  

اخ وختفيف آثاره، وحفـظ التنـوع البيولـوجي    وغري ذلك من آليات التمويل املتعلقة بالتكيف مع تغري املن       
  .واستغالله استغالالً مستداماً، واحلد من الفقر واجلوع

فهو مؤشر . )٢٨( يقوم على أساس تفسري صحيح للنتيجة٢٠- نون توافق األطراف على أن مشروع املؤشر   - ٧٧
الضوء على مصادر التمويـل     واهلدف منه هو إلقاء     . نوعي يتطلب وصف النماذج املبتكرة املّعينة بشكل واضح       

                                                      

تردي األراضي اليت /عدد ونوع مصادر التمويل املخصص ملكافحة التصحر: ١٩-  مشروع املؤشر نون )٢٧(
 .الصناديق الدولية، مبا يف ذلك مرفق البيئة العامليةاملؤسسات املالية واملرافق و تتيحها

القطـاع اخلـاص، واآلليـات      (مناذج مبتكرة    بشأن   احلاالت املبلغ عنها  : ٢٠-  مشروع املؤشر نون   )٢٨(
يف متويل جهود مكافحة تردي ) السوق، والتجارة، ومؤسسات ومنظمات اجملتمع املدين، وغري ذلك املعتمدة على/السوقية

 .حراألراضي أو التص



ICCD/CRIC(8)/5/Add.1 
Page 23 

وآليات التمويل اجلديدة وتوعية مجيع األطراف بوجودها، وسري عملها، وإمكانية الوصول إليها واالعتماد عليها،      
  .وما إذا كانت تقدم خدمات قصرية أو طويلة األجل

االستشارية ، فإن اخلدمات ٢٠- ورغم اتساع نطاق توافق األطراف يف اآلراء بشأن مشروع املؤشر نون           - ٧٨
املتعلقة مبصادر التمويل اجلديدة واملبتكرة واكتشاف هذه املصادر إمنا ميثالن مهمة من مهام اآللية العاملية يف إطار                 

وعليـه،  ). ٢٠١٣- ٢٠١٠(وخطة عملها لفترة السنوات األربع      ) ٢٠١١- ٢٠١٠(برنامج عملها لفترة السنتني     
ل التقارير اليت ستقدمها اآللية العاملية ضمن إطـار إدارهتـا            من خال  ٤- ٥سيتم قياس األداء على أساس النتيجة       

القائمة على النتائج، بينما ستقدم املعلومات املتعلقة بالتدفقات املالية ذات الصلة مبصادر التمويل املبتكرة يف إطار            
 .)٢٩(٤- ٥ومن مث، ال تدعو احلاجة إىل مؤشر أداء للنتيجة . ٤اهلدف االستراتيجي 

 تسهيل حصول البلدان األطراف املتأثرة على التكنولوجيا عن طريـق التمويـل املناسـب،               :٥- ٥النتيجة  
واحلوافز االقتصادية والسياسية الفعالة والدعم التقين، وال سيما يف إطار التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وبني    

   .بلدان الشمال واجلنوب

احلوافز اليت مكّنت البلدان األطراف املتـأثرة مـن         مقدار املوارد املالية ونوع     : ١٨- نون  املؤشر املوحد   
  .احلصول على التكنولوجيا

  : الغرضان األوليان
تسجيل زيادة مطردة يف املوارد املالية املخصصة لتيسري حصول البلدان األطراف املتأثرة على التكنولوجيا           

  .خالل فترة تنفيذ االستراتيجية

ـ           صادية والـسياسية املبلـغ عنـها يف التقـارير خـالل            تسجيل زيادة مطردة يف عدد احلـوافز االقت
  .تنفيذ االستراتيجية

 على التكنولوجيا   إن النتيجة طموحة يف غرضها النهائي املتمثل يف قياس املبادرات اليت متّكن من احلصول               - ٧٩
  .ويقترح التركيز على قياس املبادرات ووصفها. متها وفعاليتها أيضاًوتقييم مدى مالئ

، أال ومها عدم اإلشارة إىل      ٢١-  عيبني رئيسني يف مشروع املؤشر نون        ١٨- نون   املؤشر املوحد    ويعاجل  - ٨٠
 يقيس حجم التمويـل     ١٨- فاملؤشر نون   . )٣٠(احلوافز املالية واالقتصادية والسياسية، وعدم قياس حجم التمويل       

 تيسر احلـصول  ة وسياسيةاملخصص لتيسري احلصول على التكنولوجيا ويقدم معلومات عن وجود حوافز اقتصادي    
واملؤشر املوحد مؤشر كمي ونـوعي علـى        . على التكنولوجيا على األصعدة الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية       

املساعدة املادية واملعرفية علـى     " (للدعم التقين "وعند قياس املوارد املالية، ستتم جتزئة املوارد املخصصة         . السواء
                                                      

 .ICCD/CRIC(8)/5/Add.7انظر الوثيقة  )٢٩(

عدد ونوع تدابري الدعم التقين املتأتية من التعاون فيما بني بلدان اجلنوب            : ٢١-  مشروع املؤشر نون   )٣٠(
 .بلدان الشمال واجلنوب والتعاون بني
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الدعم ) ب(التمويل،  ) أ: (نواع الرئيسية الثالثة لتدابري الدعم املشار إليها يف النتيجة        لتقدمي تقارير عن األ   ) السواء
 .احلوافز االقتصادية والسياسية) ج(التقين، و

   قياس أداء البلدان األطراف املتأثرة يف هتيئة بيئة متّكن نقل التكنولوجيـا وفقـاً               ١٨- نون  ويتيح املؤشر     - ٨١
ى أنه يقيس أيضاً أداء البلدان األطراف املتقدمة يف االمتثال لاللتزام املنصوص عليه يف        عل.  من االتفاقية  ١٢للمادة  
هذا فضالً .  من االتفاقية إذا ما اخنفضت مستويات املوارد املالية املخصصة لنقل التكنولوجيا٦من املادة ) ه(الفقرة 

اف وسيزيد من مث من إمكانية حـصول        عن أن وصف احلوافز وصفاً واضحاً سيتيح تقاسم املعلومات بني األطر          
 .البلدان األطراف املتأثرة على معلومات بشأن تدابري تيسر احلصول على التكنولوجيا

  وقد تود البلدان األطراف حتديد أغراض وطنية لزيادة االجتـاه الـذي تتوخـاه األغـراض الـشاملة                    - ٨٢
 .١٨- نون للمؤشر 

   استنتاجات وتوصيات- خامساً 
رات األداء بعد اعتمادها ركيزة النظام اجلديد الستعراض األداء وتقييمه الذي تطبقه جلنـة              ستصبح مؤش   - ٨٣

وستوجه هذه املؤشرات البلدان األطراف املتأثرة يف تنفيذ بـرامج العمـل والبلـدان              . استعراض تنفيذ االتفاقية  
 ملكافحة التصحر يف اختاذ إجراءات األطراف املتقدمة وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة يف اتفاقية األمم املتحدة          

  :ويف هذا الصدد، قد تود جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية القيام مبا يلي. داعمة

  النظر يف مشروع مؤشرات األداء املوحدة وأغراضـها الـشاملة املقترحـة وتوصـية مـؤمتر                  )أ(
  األطراف باعتمادها؛

 ة املتعلقة مبؤشرات ال حتتاج إىل أغراض شاملة؛حتديد تاريخ ُتبلغ فيه األمانة باألغراض الوطني  )ب(

  ؛٥- ٢دعوة مؤمتر األطراف لفريق االتصال املشترك لتوفري مساعدة تقنية بشأن النتيجة   )ج(
  توفري إرشادات لألمانة عند تقييم احتياجات بناء القدرات السـتعراض وتقيـيم أداء تنفيـذ                 )ج(

  .االتفاقية واإلستراتيجية

_ _ _ _ _  

  


