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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  الدورة الثامنة

  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٣٠- ٢٣بوينس آيرس، 

  من جدول األعمال املؤقت ) د(٤البند 
   تبليغ املعلومات ونوعية وشكـل التقارير اليت يتعني تقـدميها إىل مـؤمتر       حتسني إجراءات 

  التوجيهية املتعلقة باإلبالغ املعـدة لكيانـات         النظر يف مشـروع املبادئ    - األطراف     
  ٨- م أ/٨املشار إليه يف املقرر  اإلبالغ على النحو   

  احملـدد   ٤ف االسـتراتيجي    النظر يف أفضـل طريقة لقياس التقدم احملرز يف حتقيـق اهلد         
   تنفيـذ  جيني للـسنوات العـشر مـن أجـل تعزيـز     يف اخلطة وإطار العمل االستراتي       
  )٢٠١٨- ٢٠٠٨(االتفاقية    

حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكـل التقارير       
النظر يف مشـروع : يتعني تقدميها إىل مؤمتر األطـراف اليت

  اإلبالغ املعـدة لكيانات اإلبالغ    التوجيهية املتعلقة ب   املبادئ
  ٨- م أ/٨املشار إليه يف املقرر  على النحو          

  *من األمانةمقدمة مذكرة 

  إضافة

   لقياس التقدم احملرز يف حتقيقالطرقالنظر يف أفضل 
   احملدد يف االستراتيجية٤اهلدف االستراتيجي 

  ــــــــــــــ
إلجراء املزيد من االستشارات حول هذه املـسألة مـع الوكـاالت            تأخر صدور هذه الوثيقة بسبب احلاجة         *

  .واملؤسسات املتخصصة
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  موجز
) ٢٠١٨- ٢٠٠٨(حتدد اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقيـة                

ومع ذلك، وحسبما ورد يف     .  املتصلة هبا  أربعة أهداف استراتيجية طويلة األجل ومؤشرات تقييم األثر       ) االستراتيجية(
وقد تقامست األمانـة    . بلورة والتمحيص  وهي حباجة للمزيد من ال     ، فإن مؤشرات تقييم األثر داللية،     ٨- م أ /٣املقرر  

  .٤تطوير املؤشرات املتصلة باهلدف االستراتيجي زيادة واآللية العاملية مسؤوليات ومهمات 

، كما وضعتها املؤسستان املشار     ٤أثر اهلدف االستراتيجي    وتعرض هذه الوثيقة جمموعة من مؤشرات تقييم          
إليهما، مع مراعاة نصائح فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت املعنية باإلبالغ والتوجيه الواردين من مكتب اللجنة املعنية 

األسلوب املنـهجي   وتلخص هذه الوثيقة أيضاً     . (CRIC) وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية      (CST)بالعلم والتكنولوجيا   
  .املعتمد يف حتديد املؤشرات، واملعلومات ذات الصلة باستخدامها

ومن املتوقع أن تعمد جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا الثامنة إىل استعراض مؤشرات تقييم األثر املقترح                   
وقد ترغـب   . التاسعة ملؤمتر األطراف  ، وذلك بغرض تقدمي مشروع مقّرر إىل الدورة         ٤ باهلدف االستراتيجي    فيما يتعلق 

 مؤشرات  بدأ مؤمتر األطراف هذه املؤشرات حىت ت      عتمدوما أن ي  . يف وضع أهداف للمؤشرات   أيضاً  األطراف يف أن تنظر     
لمؤسسات واهليئات الفرعية يف االتفاقية يف وضع إطار هلذه كذلك لألطراف يف عملية التنفيذ وه ليبتوفري التوجتقييم األثر 

الذي  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ورستهنظام الرصد اجلديد الذي أإحدى دعائم وتشكل مؤشرات تقييم األثر   . يةالعمل
  .(PRAIS) نظام استعراض أداء وتقييم التنفيذ فيما خيّص ICCD/CRIC(8)/4الوثيقة بالرجوع إىل ينبغي استعراضه 
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  احملتويات
  الصفحة  راتـالفق  

  ٤  ٤- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوالً 
  ٤  ٨- ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معلومات أساسية  - ثانياً 
  ٥  ١١- ٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املنهجية  - ثالثاً 
  ٦  ٣٤- ١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حتديد مؤشرات تقييم األثر  - رابعاً 

  ٦  ١٧- ١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مالحظات عامة  - ألف   
  ٧  ٢٥- ١٨  . . . . . . . . . . . . . . . . ١- ٤مؤشرات تقييم األثر بالنسبة لألثر املتوقع   - باء   
  ٩  ٣٤- ٢٦  . . . . . . . . . . . . ٢- ٤ألثر املتوقع فيما يتعلق بامؤشرات تقييم األثر   - جيم   
  ١١    . . . . . . . . . . . . . . . . ؤشرات تقييم األثر املقترحةملالبيانات الوصفية   - دال   

  ١٩  ٣٦- ٣٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات  - خامساً 
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   مقدمة- أوالً 
) ٢٠١٨- ٢٠٠٨(حتدد اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية             - ١
  .تقييم األثر املترتب عليهالل ومؤشرات  أربعة أهداف استراتيجية طويلة األج"الستراتيجيةا"

 يف االستراتيجية ذات صفة     الواردة فإن مؤشرات تقييم األثر      ،٨- م أ /٣ ذلك، وكما ورد يف املقرر       معو  - ٢
 ٨- م أ /٣يف املقـرر    ويف حني يطلب إىل جلنة العلم والتكنولوجيـا         . وينبغي متابعة تطويرها وتشذيبها   ،  )١(داللية
األهـداف  يف حتقيق   لى لقياس التقدم احملرز     ثن أجل استعراض تنفيذ االتفاقية والطريقة امل       النصيحة للجنة م   إسداء

املؤشرات تم على وجه التحديد إسناد مسؤولية املزيد من تطوير لم يف، "االستراتيجية" من ٣ و٢ و١االستراتيجية 
  .٤املتصلة باهلدف االستراتيجي 

ارد لدعم تنفيذ االتفاقية حيث إن آثارها احملتملة تتعلق بكل من           تعبئة املو ب ٤ اهلدف االستراتيجي    تصلوي  - ٣
ساسية، وقد طلب بعض األطراف من األمانة يف الدورة السابقة للجنة استعراض تنفيذ             األقضايا  الالقضايا املالية و  

ناول موضوع حتقيق  كيفية تحول على الصعيد احلكومي الدويل ار اآللية العاملية، بتبادل األفكمعاالتفاقية، والقيام 
  .)٢(٤اهلدف االستراتيجي 

" االتفاقية"و" االستراتيجية"تستخدم يف تقييم تنفيذ     لاألثر    هذه الوثيقة جمموعة من مؤشرات تقييم      قدموت  - ٤
ت وكان.  االستراتيجية توجزها، الذي حددته األمانة واآللية العاملية استناداً إىل املؤشرات          ٤لهدف االستراتيجي   ل

 بشأن تقدمي التقارير،    (IATF)اليت أسدهتا فرقة العمل املشركة بني الوكاالت        ر األساسية يف هذه العملية      من األمو 
رشادات الواردة من مكـتيب جلنـة العلـم         إل، وا ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٥- ١٤واليت عقدت اجتماعها يف بون من       

ـ ي يف اجتماع  (CRIC) وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية      (CST)والتكنولوجيا      ٢٦- ٢٥ يف بـون يف      ينا املنعقـد  ه
  . على التوايل٢٠٠٩مايو / أيار٢٨- ٢٧و

  معلومات أساسية –ثانياً 
قدمت األطراف يف الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية عدداً من التوصيات احملـددة بـشأن                  - ٥

من مؤشرات تقييم األثر ممكنة   أصغر جمموعةلوضعالالزمة  العناصر حتديدوقالت إن عملية  . مؤشرات تقييم األثر  
أيـضاً  وينبغي أن تتناول العملية     . احلالية على املستوى القطري   املناسبة  ينبغي أن تركّز على املؤشرات والبيانات       

تتـضمن  ، وأن   ة تكاليفهـا   املقترحة للقياس ومدى موثوقيتها وبساطتها وفعالي      املؤشرات قابلية   مثلجوانب من   
   ملؤشرات الكمية والنوعية والتمييز بني هـذين النـوعني        اكما أنه ينبغي حتديد     ة،  ملؤشرات وحدات قياس حمدد   ا

  .)٣(من املؤشرات

                                                      

 .٨- م أ/٣واملرفق املقرر ) أ(٢٥، الفقرة ICCD/COP(8)/16/Add.1الوثيقة  )١(

 .٢٢ ، الفقرةICCD/CRIC(7)/5/Add.1الوثيقة  )٢(

 .١١٥ و١١٤تان ، الفقرICCD/CRIC(7)/5الوثيقة  )٣(
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اآلثار املتوقعـة   ) أ: (تستند إىل هذه  املؤشرات   عملية حتديد    كانت،  ٤وفيما يتعلق باهلدف االستراتيجي       - ٦
 الدورة السابقة للجنة استعراض تنفيذ      التوصيات العامة الصادرة عن   ) ب(؛  "االستراتيجية"واملؤشرات احملددة يف    

املشورة الصادرة عن مكتيب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة         و) ج( بشأن مؤشرات تقييم األثر؛      (CICR)االتفاقية  
  .الكتابات املتوفرة عن مؤشرات تقييم األثر) د(و؛  بشأن تقدمي التقارير(IATF)وجلنة العلم والتكنولوجيا 

إىل مواءمة خمتلف جمموعات املؤشرات     يف دورهتا السابعة    نة استعراض تنفيذ االتفاقية     دعوة جل ومتشياً مع     - ٧
واليت هتدف إىل التوصل إىل نظام مؤشرات منسق ومتماسك يف إطار اتفاقية األمم             " االستراتيجية"اليت تستخدمها   

الختيار مؤشرات  ني االعتبار   فقد أُخذ بع  العمل الذي مت القيام به      أن  كما  . (UNCCD)املتحدة ملكافحة التصحر    
جمموعة مؤشرات األداء لقياس التقدم     بني  وتواصل العمل على حتقيق االتساق      . ٣ و ٢ و ١لألهداف االستراتيجية   

  .٥احملرز باملقارنة مع األهداف العملية لالستراتيجية، وعلى وجه اخلصوص اهلدف العملي 

يف جمموعة املعلومات و، ٤اهلدف االستراتيجي املتعلقة بثر وأخرياً، مت النظر يف منهجية لتقييم مؤشرات األ  - ٨
 وصـي  املصطلحات والتعاريف املـستخدمة، وي     سرد يوضح وم)  الوصفية البيانات(املتعلقة باستخدام كل مؤشر     

  .اعتمادها يف هذه الوثيقةب

  هجيةن امل- ثالثاً 
:  خبمسة مراحل رئيسية هي    ٤يجي   عملية حتديد واختيار مؤشرات تقييم األثر على اهلدف االسترات         تمر  - ٩
حتليل اآلثار واملؤشـرات املتوقعـة      ) ب(؛  )٤(النظر يف استخدام نفس املنهجية املتبعة يف تقييم مؤشرات األداء         ) أ(

التنسيق مع جمموعات املؤشرات األخرى اليت يتم حتديدها السـتخدامها ضـمن            ) ج(الواردة يف االستراتيجية؛    
مواصـفات البيانـات    ) ه(ات؛ و ورسلسلة عمليات املشا  اليت يتم التوصل إليها من       االستنتاجات) د(االتفاقية؛  
  .للمؤشراتالوصفية 

 تعترب مناسبة أيضاً الختيار     (e-SMART)مؤمتر  أعاله، وجد أن معايري     ) أ(وفيما يتعلق باملرحلة املنهجية       - ١٠
 اليف تقييم فعالية التكعلىقدر من املرونة ضفاء إ، رغم االقتراح ب٤ على اهلدف االستراتيجي األثرمؤشرات تقييم 

  .أو حتريات خمصصة باهظة التكلفة/حيث إن قياس البعض منها قد يتطلب إجراء دراسات و

أعاله يف الفرعني باء وجيم من الفصل الرابع أدناه، ويتم          ) د(و) ج(و) ب(ترد تفاصيل املراحل املنهجية       - ١١
  .ال من الفصل نفسه يف الفرع د)ه(تطوير املرحلة املنهجية 

                                                      

 مـن  ٩انظر الفقرة ( املستخدمة يف حتديد مؤشرات األداء   e-SMARTاإلشارة هنا مبعايري مؤمتر     تتعلق   )٤(
 .ICCD/CRIC(8)/5/Add.1الوثيقة 
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   حتديد مؤشرات تقييم األثر- رابعاً 
   مالحظات عامة- ألف 

تعبئة املوارد لدعم تنفيذ االتفاقية من خالل إقامة شراكات فعالة بني األطراف الوطنية : ٤اهلدف االستراتيجي 
  الفاعلة والدولية

 املؤسسية  قصورا إذا كانت أوجه ال     هو تقييم م   ٤األساس املنطقي الذي يقوم عليه اهلدف االستراتيجي          - ١٢
والغـرض مـن اهلـدف      . والسياسة واملالية متثل عائقاً أمام حشد املوارد الالزمة لتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر           

  ت إزالة أية عوائق بنيوية بالفعـل خـالل الفتـرة املرجعيـة             مت هو توفري معلومات حول ما إذا        ٤االستراتيجي  
  ".االستراتيجية"لتنفيذ 

وينعكس ". الشراكات الفعالة "و" تعبئة املوارد " من مكونني رئيسيني مها      ٤ويتألف اهلدف االستراتيجي      - ١٣
  .توقع حتقيقهماهذان املكونان يف األثرين امل

التدفقات االستثمارية من حيث توفر املوارد املالية والتقنيـة         قياس كمّية    على   ١- ٤ويركز األثر املتوقع      - ١٤
ألثر فيما يتعلق باثر  مؤشرات تقييم األّدعوت. تنفيذ االتفاقيةمن لبلدان األطراف املتأثرة تمكّن اكي توالتكنولوجية 

  .بصورة بديهية كمية ١- ٤املتوقع 

وقد تدل هـذه    . ل تعبئة املوارد  متكينية تسهّ عامة   على وجود بيئات سياسات      ٢- ٤املتوقع  ويركز األثر     - ١٥
على أوضاع سياسة تنظيمية ومؤسسية أوسع نطاقاً تسهل تدفق األمـوال           األطر التمكينية على آليات حمددة أو       

ميكن أن بل  بالضرورة كمية ٢- ٤ألثر املتوقع اخلاصة با حاجة ألن تكون مؤشرات تقييم األثر الو. واالستثمارات
  . مالمح نوعيةيحتتو

  .اس تقدم مؤشرات تقييم األثرلقيساس سنة األال ٢٠٠٨وسيكون عام   - ١٦

 للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية سيتم قياس مؤشرات تقييم األثر          ة بتوصيات الدورة السابعة عشر    وعمالً  - ١٧
مرة كل أربع سنوات، وتنـدرج      " االستراتيجية"لتقدير التقدم احملرز يف بلوغ األهداف االستراتيجية الواردة يف          

بيد أن بعض   . (DLDD)ضي واجلفاف   تردي األرا /إطار خمططات التصحر  التقارير املقدمة عن هذه املؤشرات يف       
 ٢- ٤ واهلدف االستراتيجي    ١- ٤أي اهلدف االستراتيجي     (٤مؤشرات تقييم األثر املقترحة للهدف االستراتيجي       

 يف املرفق املايل الذي سيقدم إىل الواردةمستمدة من املعلومات )  أدناه٢٢، انظر الفقرة ٣- ٤واهلدف االستراتيجي 
 واهلـدف  ٢- ٤ واهلدف االستراتيجي ١- ٤وبالنظر إىل أن اهلدف االستراتيجي   . نتني مرة كل س   اإلبالغكيانات  

ستقاس هبا تدفقات االستثمار استناداً إىل املعلومات الكمية، وتكمل املعلومات اليت مت مجعها              ٣- ٤االستراتيجي  
  .ذ االتفاقية كل سنتني فيقترح أن يتم استعراضها أيضاً من قبل جلنة استعراض تنفي٥من خالل اهلدف التنفيذي 
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  ١- ٤ مؤشرات تقييم األثر املتصلة باألثر املتوقع - باء 

 ، املزيد من املوارد املالية والتقنية والتكنولوجية للبلدان النامية األطـراف املتـأثرة            توفري ١- ٤األثر املتوقع   
  باًحيثما يكون ذلك مناس ،بلدان أوروبا الوسطى والشرقية يف إطار تنفيذ االتفاقيةول

األراضـي  تـردي   /زيادة مستوى وتنوع التمويل املتاح ملكافحة التصحر      ": االستراتيجية"املؤشر املقترح يف    
  وللتخفيف من آثار اجلفاف

.  إىل تقدير كمية التمويل املتوفر لتنفيذ االتفاقية       حيحعلى حنو ص  " االستراتيجية"يشري املؤشر املقترح يف       - ١٨
صيغة " زيادة مستوى التمويل  "وتعكس اإلشارة إىل    .  تنوع مصادر التمويل   وه" عتنّوال"والغرض من اإلشارة إىل     

  ".املزيد من املوارد" اليت تشري إىل ١- ٤األثر املتوقع 

د جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ويعترب املؤشر املقترح مناسباً على وجه العموم، لكنه يتعني حتسينه كي يزّو  - ١٩
ويتحقق هذا التحسني بسرد تفاصيل أهم مـصادر التمويـل          . تدفقات االستثمار مبعلومات شاملة هبدف تقدير     

ومـع أن   . وباإلشارة إىل التغيري عوضاً عن الزيادة، كي تعكس اجتاه التمويل الفعلي الذي قد يتزايد أو يتناقص               
 من االستزادةدف  سيكون حول التغيريات، فما زالت احلاجة تدعو إىل توفري معلومات عن القيم املطلقة هباإلبالغ

  .حتليل البيانات وقابليتها للمقارنة

جلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة        وقد أظهرت املشاورات اليت عقدت مع مكتيب          - ٢٠
املعونات املتعددة األطراف، واملعونة الثنائية، وااللتزامـات       : هبذا اخلصوص وجود مصادر التمويل الرئيسية التالية      

ومتت أيضاً مناقشة إمكانية وضع تفاصيل املوارد     . ملالية القطرية، واملصادر اجلديدة والقطاع اخلاص وما إىل ذلك        ا
املتاحة الستحداث وتنفيذ أطر لالستثمارات ضمن التدفقات املالية، لكنها اعتربت يف هناية املطاف أكثر تعقيداً من 

نبغي النظر يف توفر األموال من حيث االستثمارات الـيت مت بالفعـل             وأخرياً مت التسليم بأنه ي    .  تنفيذها يّسرأن يت 
  .أو صرفها أثناء الفترة املشار إليها/ختصيصها و

خرى املستخدمة يف االتفاقية، فيـتم بالفعـل قيـاس          املؤشرات األ وفيما يتعلق بالتنسيق مع جمموعات        - ٢١
CONS-O-15املساعدات الثنائية من خالل مؤشرات األداء       

ميكن بكل سهولة استخالص نسبة التغيري املئوية       و. )٥(
  املزيد من األمهية على هذه املعلوماتويقترح بغية إضفاء. CONS-O-15يف املسامهات الثنائية من مؤشرات األداء 

 (UNCCD) حصة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ٤ُتظهر املعونات الثنائية يف إطار اهلدف االستراتيجي أن 
  . املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائيةموعجممن 

  ومع أخذ املالحظات الواردة أعاله بعني االعتبـار يقتـرح مـشروع مؤشـرات تقيـيم األثـر التاليـة                      - ٢٢
  : املقترح١- ٤ لألثر

                                                      

)٥( CONS-O-15 :وتردي / املوارد املالية املتاح من جانب البلدان األطراف املتقدمة ملكافحة التصحرارمقد
 .فافراضي واجلاأل
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ري املئوية يف مسامهات املاحنني املتعددة األطـراف لألنـشطة      ينسبة التغ  :١- ٤اهلدف االستراتيجي     •
  .ية األمم املتحدة ملكافحة التصحراملتصلة باتفاق

موع املعونـات   جمحصة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر من        : ٢- ٤اهلدف االستراتيجي     •
  .اإلمنائية الرمسية الثنائية

 .(UNCCD) االلتزامات املالية احمللية لتنفيذ االتفاقية يفري املئوية ينسبة التغ :٣-٤اهلدف االستراتيجي   •

 لصاحل املئوية يف املسامهات اآلتية من مصادر مالية جديدة رينسبة التغي :٤- ٤الستراتيجي اهلدف ا  •
  .األنشطة املتصلة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

ألنـشطة  يف ا ري املئوية يف مسامهات القطاع اخلاص وغريه        ينسبة التغ  :٥- ٤اهلدف االستراتيجي     •
  .(UNCCD)املتصلة باالتفاقية 

.  املؤشرات املقترحة جزئياً يف املرفق املايل الذي وضعته اآللية العاملية          عنوترد املعلومات الالزمة لإلبالغ       - ٢٣
وتكّمل القواعد اآليلة إىل استكمال املرفق املايل طرق احلساب الواردة يف البيانات الوصفية للمؤشـرات وتعـد                 

تفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وتفـادي احلـساب         أساسية يف عملية إسناد املبالغ على النحو الصحيح ال        
، فإنه سيتم توفري املبـادئ التوجيهيـة        ICCD/CRIC(8)/5/Add.4وكما تبّين يف الوثيقة     . املزدوج لالستثمارات 

 بوصفها أحد مكونات األدوات املنهجية اليت سيتم إجيادها بعد النظر يف            اإلبالغالستكمال املرفق املايل لكيانات     
  .ذات الصلة وإقرارهااإلبالغ  عناصر كل

) ٢- ٤ اهلدف االستراتيجي (املساعدات اإلمنائية الرمسية الثنائية     تتعلق ب ولن يتضمن املرفق املايل أية معلومات         - ٢٤
إىل حد  ، و ٥- ٤اهلدف االستراتيجي   (القائمني على االتفاقية    بإبالغ   لزمنياستثمارات أصحاب املصلحة غري امل    أو  
 من جانب البلدان األطراف املتقدمة وغريها من اجلهات اإلبالغ املكّرسوبذا فإن ). ٤- ٤الستراتيجي  اهلدف اأقل

 ،٢- ٤لضرورة من أجل اهلدف االستراتيجي      باسيكون  )  على سبيل املثال، اللجنة األوروبية     ،مبن فيها (املاحنة الثنائية   
 إىل حّد و٥- ٤ات املالية املتصلة باهلدف االستراتيجي       التدفق لتقدير كّمية ن إجراء دراسة حمددة     تعّيييف حني أنه س   

وبتعيني إدراج تكاليف هذه الدراسة يف برنامج العمل املشترك التـابع لألمانـة        . ٤- ٤ باهلدف االستراتيجي    أقل
ـ      جتميعّية  واآللية العاملية معاً كجزء من التزاماهتما بإعداد تقارير          يم مبوجب النظام اجلديد الستعراض األداء وتقي

(PRAIS)التنفيذ 
)٦(.   

املؤشرات املقترحة قياس املوارد املالية، يف حني يتعلق األثر املتوقع باملوارد املالية والتقنيـة              يتم يف إطار    و  - ٢٥
بذل اجلهود الالزمة لزيادة متييز املوارد التقنية والتكنولوجية        باإلبالغ  وسيتطلب ذلك قيام كيانات     . والتكنولوجية

وسيتم التمييز بني املوارد املالية والتقنية والتكنولوجية يف أية دراسة ُتجرى جلمع املعلومـات   . اليةضمن املوارد امل  
  .٤- ٤ باهلدف االستراتيجي ل وإىل حد أق٥- ٤املتصلة مبؤشر اهلدف االستراتيجي 

                                                      

 .ICCD/CRIC(8)/4انظر الوثيقة  )٦(
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  ٢- ٤باألثر املتوقع صلة املّت مؤشرات تقييم األثر - جيم 

السياسية التمكينية من أجل تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر          حتسني البيئات   . ٢- ٤األثر املتوقع   
(UNCCD)على مجيع املستويات   

ضـي  تـردي األرا /تناول السياسات والتدابري اإلمنائية ملوضـوع التـصحر      : املؤشر املقترح يف االستراتيجية   
  والتخفيف من وطأة آثار اجلفاف

وباإلضافة . بالسياسات والتدابري اإلمنائية دون ربطها بتعبئة املوارد" يجيةاالسترات"يتعلق املؤشر املقترح يف   - ٢٦
  . ٢- ٤إىل ذلك فإنه ال يشري إىل الطبيعة التمكينية لتلك السياسات والتدابري، كما يقتضي نص األثـر املتوقـع                   

  .وال يعترب بصورة إمجالية مؤشراً مناسباً

يف  ونطـاق بعـض نتـائج األهـداف التنفيذيـة            ٢- ٤وقع  ومثة قدر من التداخل بني نطاق األثر املت         - ٢٧
 ١- ٥ و ٤- ٢فيما يتعلق بالنتائج    إالّ  جلياً   لدى النظر يف ميدان التمويل    وال يصبح هذا التداخل     ". االستراتيجية"
اتفاقات الـشراكة،   إلنشاء   وتشكل مؤشرات األداء املقترحة هلذه النتائج مقياساً         .)٧("االستراتيجية" من   ٥- ٥و

 .على التكنولوجيا  )٨(طر استثمارات متكاملة، ونوع احلوافز اليت تسمح حبصول البلدان األطراف املتأثرة          ووضع أ 
  .وترسي كل هذه اآلليات أسس بيانات متكينية للتدفقات املالية

د  املعلومات املتوفرة من خالل مؤشرات األداء الوار٢- ٤ألثر املتوقع املتعلقة باوبذا تكّمل مؤشرات األثر   - ٢٨
أو تـسهل   /أن تقّيد و  ميكن  وستكون عالوة على ذلك خاصة بتلك اجلوانب اليت         . ذكرها أعاله دون أن تكررها    
  . ٤ واهلدف االستراتيجي ٢- ٤، وفقاً لصيغة األثر املتوقع (UNCCD)تعبئة املوارد يف إطار االتفاقية 

ة والتنظيمية أو التدابري االقتصادية أو اآلليـات  باألطر القانوني) إما تسهيالً أو تقييداً(وتتأثر تعبئة املوارد    - ٢٩
وتعترب القوانني  . من املستويات العاملية وحىت املستويات دون الوطنية       ءاًبداألخرى القائمة على األسواق، وذلك      

سـبة لنقـل    ان أو ختفيف وطأة العوائـق التجاريـة، امل        ،املؤاتية، أو احلوافز الضريبية للمستثمرين، أو اإلعانات      
كما تعترب مذكرة التفاهم بني . كنولوجيا مثالً شواهد على التدخالت اليت تشجع التدفقات االستثمارية املستدميةالت

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ومرفق البيئة العاملية مثاالً آخر ألداة عاملية تسمح لألطراف يف االتفاقيـة                 
  .  فترة متوسطة األجل التدفقات املالية املنتظمة على علىباالعتماد

                                                      

قيام البلدان األطراف املتقدمة بإدماج االتفاقية وتدابري اإلدارة املستدامة لألراضي يف صلب            : ٤- ٢لنتيجة  ا )٧(
قيام البلدان  : ١- ٥النتيجة  . مشاريعها اخلاصة بالتعاون اإلمنائي يف سياق دعمها للخطط القطاعية واالستثمارية الوطنية          /براجمها

ستثمار من أجل تعبئة املوارد الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف لزيادة فعالية وأثـر             األطراف املتأثرة بوضع أطر متكاملة لال     
 تسهيل حصول البلدان األطراف املتأثرة على التكنولوجيا عن طريق التمويل املناسـب، واحلـوافز               ٥- ٥النتيجة  . التداخالت

 .عاون فيما بني بلدان اجلنوب وبني بلدان الشمال واجلنوباالقتصادية والسياسية الفعالة والدعم التقين، وال سيما يف إطار الت

)٨( See CONS-O-6, CONS-O-14 and CONS-O-18, respectively, in ICCD/CRIC(8)/5/Add.1 and 

ICCD/CRIC(8)/5/Add.2. 
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فاملسؤوليات املؤسـسية   . وقد تؤثر اجلوانب املؤسسية أيضاً على مستوى االستثمارات والتدفقات املالية           - ٣٠
  .الضعيفة وغري الواضحة، مثالً، ال حيتمل أن جتتذب املستثمرين بسبب ما تنطوي عليه من خماطر أكرب

توافق بني األطراف من بني العوامل املقّيدة اليت تركز عليها وتعترب أوجه الضعف املؤسسية يف التوصل إىل   - ٣١
أوجه الضعف املؤسسي يف االتفاقية بصورة خاصة علـى املـستويني دون اإلقليمـي              تّتضح   و .)٩("االستراتيجية"

حيث يكـون دور بعـض      وعلى حنو واضح    غفل إسناد املسؤولية عن تنفيذ االتفاقية       واإلقليمي، حيث كثرياً ما يُ    
اإلقليميـة،  /شبكات الربامج املواضيعية، ومناهج التمويل دون اإلقليميـة       (اهلياكل املوجودة أو املتوخاة     /اتاآللي

   .)١٠( ملتبساً وغري واضح)ووحدات التنسيق اإلقليمية

وهتدف أطر اإلدارة القائمة على النتائج بني سواها من األطر، إىل توضيح املسؤوليات واإلجنازات، وذلك   - ٣٢
وستقدم اهليئات الفرعية التابعة ملؤمتر األطراف واألمانـة        . ع الواليات املؤسسية اليت تنص عليها االتفاقية      متشياً م 

بيد أن اإلدارة القائمة على النتائج ال تنطبق على أصحاب املـصلحة            . واآللية العاملية تقاريرها ضمن هذه األطر     
ت املؤسسية املتصلة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر        اآلخرين يف االتفاقية، وعليه فإن تقاريرهم عن الترتيبا       

تعترب معلومات مثينة يف إبراز أوجه القوة والضعف على املستوى املؤسسي وتسهل أو تعيق تنفيذها، وخصوصاً من 
  .حيث تعبئة املوارد

  :٢- ٤تالية لألثر املتوقع ومع أخذ املالحظات الواردة أعاله بعني االعتبار، ُتقترح مؤشرات تقييم األثر ال  - ٣٣

عدد ونوع األطر القانونية والتنظيمية، أو احلـوافز االقتـصادية أو           : ٦- ٤اهلدف االستراتيجي     •
   علـى   (UNCCD)اآلليات األخرى لضمان أو تسهيل حتويل األموال الالزمة لتنفيذ االتفاقيـة            

  .مجيع املستويات
  وليات املؤسسية عن تنفيذ االتفاقيـة علـى   إسناد املسؤيف  وضوح  ال: ٧- ٤اهلدف االستراتيجي     •

  .مجيع املستويات

  .مؤشرات املقترحة وإسنادها إىل خمتلف كيانات اإلبالغللويرد يف اجلدول أدناه استعراض عام   - ٣٤

                                                      

 .٨- م أ/٣ من مرفق املقرر ٢، الفقرة ICCD/COP(8)/16/Add.1الوثيقة  )٩(

ئ اإلبالغ املقترحة لتنفيذ برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية مت التسليم بأوجه الضعف أيضاً يف مباد )١٠(
 .ICCD/CRIC(7)/3/Add.7يف الوثيقة 



ICCD/CRIC(8)/5/Add.7 
Page 11 

   وكيفية إسنادها٤استعراض عام ملؤشرات تقييم أثر اهلدف االستراتيجي 

وقع
 املت
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مية
إلقلي

ن ا
 دو
مل
 الع
مج
برا

دمة 
املتق

ف 
طرا
 األ
دان
البل

ولية 
 الد
ومية

حلك
ت ا

ظما
واملن

دة 
ملتح
م ا
األم

املية 
 الع
بيئة
ق ال

مرف
مانة 

األ
املية 

 الع
آللية

ا
تغري النسبة املئوية إلسهامات املـاحنني املتعـددة         ١-٤اهلدف االستراتيجي  

ف يف األنشطة املتصلة باتفاقية األمم املتحدة       األطرا
 ملكافحة التصحر

   X X   

حصة اتفاقية مكافحة التصحر من املساعدة اإلمنائية        ٢-٤اهلدف االستراتيجي 
 الرمسية الثنائية

  X     

تغري النسبة املئوية لاللتزامات املالية احمللية لتنفيـذ         ٣-٤اهلدف االستراتيجي 
 (UNCCD)االتفاقية 

X X      

تغري النسبة املئوية يف مسامهات مصادر التمويـل         ٤-٤اهلدف االستراتيجي 
  املبتكرة لألنشطة املتصلة باالتفاقية

X X X X X   

١-٤ 

تغري النسبة املئوية ملـسامهات القطـاع اخلـاص          ٥-٤اهلدف االستراتيجي 
  واملسامهات األخرى يف األنشطة املتصلة باالتفاقية

 التكليف بإجرائهادراسة سيتم 

عدد ونوع اُألطر القانونية والتنظيمية أو اآلليـات         ٦-٤اهلدف االستراتيجي 
األخرى لتأمني وتسهيل حتويل األموال من أجـل        

 تنفيذ االتفاقية، على مجيع املستويات

X X X X X   ٢-٤ 

الوضوح يف إسناد املسؤوليات املؤسـسية لتنفيـذ         ٧-٤اهلدف االستراتيجي 
 .ية، على مجيع املستوياتاالتفاق

X X X X X X X 

  البيانات الوصفية ملؤشرات تقييم األثر املقترحة-دال 

 تغري النسبة املئوية ملسامهات املاحنني الثنائية يف األنشطة املتصلة باالتفاقية اسم املؤشر

   كيفي   كمي  النوع ١-٤اهلدف االستراتيجي  رقم املؤشر

ويتضمن تقييماً للجهود . يقيس هذا املؤشر التدفقات املالية من اجلهات املاحنة املتعددة األطراف من أجل تنفيذ االتفاقية املربرات املنطقية
 تردي األراضي واجلفاف/الدولية الرامية إىل مكافحة التصحر
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e-SMARTاالمتثال ملعايري مؤمتر 

)١١( 

وتـشكل  . لومات الواردة يف املرفق املايل باملسامهات املتصلة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر           تتعلق املع  + اقتصادي
املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية جمموع املساعدات اإلمنائية الرمسية اليت تقدمها اجلهات املاحنة الثنائية إىل البلدان              

ائية الرمسية الثنائية على أساس سنوي بعض أعمال التجميـع          ويتطلب حساب املساعدة اإلمن   . املتلقية للمعونة 
 وقد ينطوي ذلك على بعض النفقات

 يتعلق هذا املؤشر بصورة غري مباشرة باهلدف االستراتيجي + حمدد

 .القابلة للتحقق بصورة موضوعية) املقادير(يستند هذا املؤشر إىل تعداد البارامترات  + قابل للقياس

يتوقع من البلدان األطراف املتقدمة وغريها من اجلهات املاحنة الثنائية أن تتوفر لديها بسهولة املعلومات الالزم                 + قابل للتحقيق
 استخالصها من مقدار املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية

يوفر هذا املؤشر تقديراً لألمهية اليت توليها البلدان األطراف املتقدمة لتنفيذ االتفاقية يف إطار الـدعم التعـاوين                 + ذو صلة
 اإلمجايل الذي توفره

 .يتفاوت هذا املؤشر مع مرور السنني وميكن قياسه يف أي وقت، حسب االقتضاء + حمدد املدة

 النسبة املئوية  سوحدة القيا البيانات املطلوبة وطريقة احلساب

سـيتم النظـر يف     . ينبغي كي تكون املعونة الثنائية قابلة للمقارنة فيما بني البلدان، أن يتم حساهبا وفقاً لقواعد مشتركة ومعّرفة بدقة                   ▪
  .عن اآللية العامليةوُيشار هنا إىل املرفق املايل والتعليمات املوازية الصادرة . املشاريع املعلمة مبعامل ريو/املبالغ املخصصة للربامج

  :طريقة احلساب  ▪
حسب مرفق  ) ب(حسب البلدان،   ) أ(على مدى فترة تقدمي التقارير      . أو يصرف سنوياً وقت اإلبالغ    /مقدار املبلغ امللتزم به فعالً      -

  .وتبّين هذه األرقام مباليني الدوالرات األمريكية. اإلمجايل) ج(التنفيذ على املستوى اإلقليمي و
  ). ٢٠٠٨(مقابل سنة األساس ) ج(و) ب(و) أ(ب  النسبة املئوية فيما يتعلق حساب تغري  -
 ).ج(و) ب(و) أ(توفري حصة من املوارد التقنية والتكنولوجية إىل احلد املمكن يف   -

 )وسائل التحقق(مصادر البيانات 

ت التابعة للمنظمات املعنية واجملمعة اسـتناداً إىل مبـادئ          املرفق املايل، املستكمل باملعلومات املستخلصة من قواعد البيانات ونظم املعلوما         
 .توجيهية واضحة توفرها اآللية العاملية

 املستوى اجلغرايف للتطبيق

   حملي     وطين    دون إقليمي    إقليمي    دويل

  اإلبالغ عن املؤشراتكيانات

   األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية    البلدان األطراف املتقدمة   البلدان األطراف املتأثرة
   اآللية العاملية    األمانة  ة واإلقليمية  كيانات اإلبالغ دون اإلقليمي    مرفق البيئة العاملية

                                                      

هي درجات فعالية ) - ، و/+١، (+العالمات الثالث املستخدمة هنا : e-SMARTاالمتثال ملعايري مؤمتر  )١١(
 .أكثرها فعالية+ املؤشرات حيث تعد العالمة 
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  حصة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر من املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية اسم املؤشر
    كيفي   كمي النوع  ٢-٤اهلدف االستراتيجي  رقم املؤشر

يقيس هذا املؤشر التدفقات املالية اإلمجالية من املصادر الثنائية من أجل مساعدهتا اإلمنائية الرمسية واحلصة املخصصة من  املربرات املنطقية
 .هذه التدفقات لتنفيذ االتفاقية

 e-SMARTاالمتثال ملعايري مؤمتر 

وتـشكل  . امهات املتصلة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر      تتعلق املعلومات الواردة يف املرفق املايل باملس       -+/ اقتصادي
املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية جمموع املساعدات اإلمنائية الرمسية اليت تقدمها اجلهات املاحنة الثنائية إىل البلدان               

 إجراء بعـض عمليـات      ويتطلب حساب املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية على أساس سنوي        . املتلقية للمعونة 
 .التجميع وقد ينطوي ذلك على بعض النفقات

 .يتعلق هذا املؤشر بصورة غري مباشرة باهلدف االستراتيجي + حمدد

 .القابلة للتحقق بصورة موضوعية) املقادير(يستند هذا املؤشر إىل تعداد البارامترات  + قابل للقياس

طراف املتقدمة وغريها من اجلهات املاحنة الثنائيـة بـسهولة املعلومـات الـالزم              يتوقع أن تتوفّر للبلدان األ     + قابل للتحقيق
 .استخالصها من مقدار املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية

يوفر هذا املؤشر تقديراً لألمهية اليت توليها البلدان األطراف املتقدمة لتنفيذ االتفاقية يف إطار الـدعم التعـاوين                   + ذو صلة
 . الذي توفرهاإلمجايل

 .يتفاوت هذا املؤشر مع مرور السنني وميكن قياسه يف أي وقت، حسب االقتضاء + حمدد املدة

 النسبة املئوية  وحدة القياس البيانات املطلوبة وطريقة احلساب

ويـشار هنـا إىل   . ة وحمددة جيداًينبغي كي تكون املعونة الثنائية قابلة للمقارنة فيما بني البلدان وأن يتم حساهبا وفقاً لقواعد مشترك            ▪
  .املرفق املايل والتعليمات املقابلة اليت توفرها اآللية العاملية

  :طريقة احلساب  ▪
. اإلمجـايل ) ج(مرفق التنفيـذ اإلقليمـي، و     ) ب(البلد املستفيد منها،    ) أ(يتم سنوياً حساب املعونة الثنائية اإلمجالية من جانب           -

  . األمريكيةويكون ذلك مباليني الدوالرات
  .CONS-0-15مؤشر األداء املوحدة ) د(تردي األراضي واجلفاف من خالل جتميع /مقدار املوارد املالية املتاحة سنوياً ملكافحة التّصحر  -
  ).ج(يف ) د(وحساب النسبة املئوية من   -
 .إىل احلد املمكن) ج(و) د(توفري حصة من املوارد التقنية والتكنولوجية الواردة يف   -

 )وسائل التحقق(مصادر البيانات 

 .يشكل كل من املُرفق املايل، وقواعد البيانات ونظم املعلومات التابعة لكيانات اإلبالغ املصادر األولية يف هذا اجملال

 املستوى اجلغرايف للتطبيق

   حملي    وطين    دون إقليمي    إقليمي    دويل

 كيانات اإلبالغ عن املؤشرات

   األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية    البلدان األطراف املتقدمة   البلدان األطراف املتأثرة
   اآللية العاملية    األمانة    كيانات اإلبالغ دون اإلقليمية واإلقليمية  ملية  مرفق البيئة العا
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 تغري النسبة املئوية ملسامهات املاحنني الثنائية يف األنشطة املتصلة باالتفاقية اسم املؤشر

    كيفي    كمي النوع ٣-٤اهلدف االستراتيجي  رقم املؤشر
ويتـضمن تقييمـاً    . يقيس هذا املؤشر التدفقات املالية من اجلهات املاحنة املتعددة األطراف من أجل تنفيذ االتفاقيـة               املربرات املنطقية

 .تردي األراضي واجلفاف/للجهود الدولية الرامية إىل مكافحة التصحر

 e-SMART مؤمتراالمتثال ملعايري 

وتـشكل  . تتعلق املعلومات الواردة يف املرفق املايل باملسامهات املتصلة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر             + اقتصادي
املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية جمموع املساعدات اإلمنائية الرمسية اليت تقدمها اجلهـات املاحنـة الثنائيـة إىل              

ويتطلب حساب املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية على أساس سنوي بعـض أعمـال             .  للمعونة البلدان املتلقية 
 /.التجميع وقد ينطوي ذلك على بعض النفقات

 .يتعلق هذا املؤشر بصورة غري مباشرة باهلدف االستراتيجي + حمدد

 . للتحقق بصورة موضوعيةالقابلة) املقادير(يستند هذا املؤشر إىل تعداد البارامترات  + قابل للقياس

يتوقع من البلدان األطراف املتقدمة وغريها من اجلهات املاحنة الثنائية أن تتوفر لديها بسهولة املعلومات الالزم                 -+/ قابل للتحقيق
 .استخالصها من مقدار املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية

ا البلدان األطراف املتقدمة لتنفيذ االتفاقية يف إطار الـدعم التعـاوين     يوفر هذا املؤشر تقديراً لألمهية اليت توليه       + ذو صلة
 .اإلمجايل الذي توفره

 .يتفاوت هذا املؤشر مع مرور السنني وميكن قياسه يف أي وقت، حسب االقتضاء + حمدد املدة

 النسبة املئوية وحدة القياس البيانات املطلوبة وطريقة احلساب

ويتم أخرياً النظر يف املصادر الرمسية املوثوقة، من        .  املستوى املركزي مع مراعاة املعلومات الواردة يف املرفق املايل         يتم حساب هذا املؤشر على    
قبيل نظام اإلبالغ اخلاص باجلهات الدائمة التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، عالوة على نظم املعلومات املاليـة الرمسيـة             

 .قواعد البيانات اخلاصة باملشاريع واستعراضات احلوافظ هبدف تدارك الثغرات املمكنة يف هذه البياناتاألخرى، و

 )وسائل التحقق(مصادر البيانات 

 .يشكل كل من املرفق املايل، وقواعد البيانات ونظم املعلومات التابعة لكيانات اإلبالغ املصادر األولية يف هذا اجملال

  للتطبيقاملستوى اجلغرايف

   حملي    وطين    دون إقليمي    إقليمي    دويل

  كيانات اإلبالغ عن املؤشرات
   األمم املتحدة واملنظمة احلكومية الدولية    البلدان األطراف املتقدمة   البلدان األطراف املتأثرة

   اآللية العاملية    األمانة    كيانات اإلبالغ دون اإلقليمية واإلقليمية    مرفق البيئة العاملية
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  مسامهات من مصادر التمويل املبتكرة ألنشطة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرتغّير النسبة املئوية لل اسم املؤشر
    كيفي  كمي   النوع ٤-٤اهلدف االستراتيجي  رقم املؤشر

 .امها لتنفيذ االتفاقيةيقيس هذا املؤشر قدرة االتفاقية على اجتذاب مصادر التمويل املبتكرة واستخد املربرات املنطقية

 e-SMART االمتثال ملعايري مؤمتر

تشكل املعلومات الالزمة لإلبالغ عن هذا املؤشر جزءاً من املعلومات اليت يـتم مجعهـا عـن األهـداف                    -+/ اقتصادي
 لتلك الكيانات، غري أن مصادر التمويل املبتكرة ميكن أن تأيت عن طريـق             ٣-٤ و ٢-٤ و ١-٤االستراتيجية  

ويف هذه احلالة تدعو احلاجة إىل إجراء دراسة حمددة لقيـاس هـذا             . ت ال تقدم تقاريرها إىل االتفاقية     كيانا
  .٥-٤وجتمع هذه الدراسة أيضاً املعلومات الالزمة للهدف االستراتيجي . املكّون

 .٤يتعلق هذا املؤشر بصورة مباشرة باهلدف االستراتيجي  + حمدد

 .القابلة للتحقيق على حنو موضوعي) املقادير(شر إىل حساب البارامترات يستند هذا املؤ + قابل للقياس

 ٣-٤ و ٢-٤ و ١-٤ستتمكن كيانات اإلبالغ من تفصيل املعلومات اليت مت مجعها للهـدف االسـتراتيجي               -+/ قابل للتحقيق
ويلـزم لبلـوغ هـذا الغـرض فهـم          . واليت حتدد تلك املـسامهات اآلتيـة مـن املـصادر املبتكـرة            

 .شكل مصدراً مبتكراً فهماً واضحاً ومشتركاًما ي

كمـا  . يشكل هذا املؤشر مقياساً للجهود اليت يبذهلا أصحاب املصلحة يف االتفاقية لتنويع مصادر التمويـل               + ذو صلة
يشمل معدل استخدام املصادر املبتكرة لتقييم قدرات اهليئات املؤسسية يف االتفاقية على مواكبـة أحـدث                

 .ص املتعلقة باألسواق والبيئةالتطورات والفر

 .يتغّير هذا املؤشر على مر السنني وميكن قياسه يف أي وقت، حسب االقتضاء + حمدد املدة

 النسبة املئوية وحدة القياس البيانات املطلوبة وطريقة احلساب

يات املكافأة على ختفيض االنبعاثات بسبب      الدفعات املسددة لقاء خدمات النظم البيئية وآل      ( أن تشكل مصادر التمويل املبتكرة       ميكن  ▪
وعليه ميكن تعريف أي    . التفاقيات ريو أدوات متويل مشتركة    ) إزالة الغابات وترديها وخالف ذلك من مبادرات االجتار بالكربونات        

  . (JLG)قائمة باملصادر املبتكرة وحتديثها بصورة منتظمة من جانب فريق االتصال املشترك 
ادر التمويل املبتكرة اليت ال تأيت عن طريق كيانات ال تقدم تقارير إىل االتفاقية فينبغي أن يعتمـد مـؤمتر األطـراف      وفيما يتعلق مبص    ▪

  .االختصاصات الالزمة إلجراء الدراسة ذات الصلة بذلك وإتاحة املوارد املالية لربنامج العمل املشترك
  : ت املبلّغة لالتفاقيةحساب مصادر التمويل املبتكرة اليت ال متر عرب الكيانا  ▪

  .لتحديد املبالغ املتصلة مبصادر التمويل املبتكرة مقابل قائمة فريق االتصال املشترك  -  
وتبيان اجملمـوع   . أو صرفها وقت اإلبالغ، وعلى مدى فترة اإلبالغ وعلى أساس سنوي          /جمموع املقادير اليت مت االلتزام فعالً و        -

  .مباليني الدوالرات األمريكية
 ).٢٠٠٨(ساب تغّير النسبة املئوية من اجملموع مقابل السنة القاعدية ح  -

  )سبل التحقق(مصادر البيانات 
  .٣-٤ و٢-٤ و١-٤املرفق املايل، قاعدة البيانات ونظم املعلومات التابعة للكيانات املبلّغة، وعملية حساب األهداف االستراتيجية 

 املستوى اجلغرايف للتطبيق

   حملي    وطين    دون إقليمي    إقليمي    دويل

 كيانات اإلبالغ عن املؤشرات

 املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية  األمم    البلدان األطراف املتقدمة   البلدان األطراف املتأثرة
   اآللية العاملية   األمانة  كيانات اإلبالغ دون اإلقليمية واإلقليمية     مرفق البيئة العاملية
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   املبتكرة ألنشطة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرتغّير النسبة املئوية للمسامهات من مصادر التمويل اسم املؤشر
   كيفي  كمي   النوع ٥-٤اهلدف االستراتيجي  رقم املؤشر

 .ورة منتظمةيقيس املؤشر التدفقات املالية لتنفيذ االتفاقية من كيانات خالف تلك اليت تقوم باإلبالغ لالتفاقية بص املربرات املنطقية

 e-SMART االمتثال ملعايري مؤمتر

إدراجها يف برنامج العمل املشترك التابع لألمانة واآللية العاملية وسيتم يف هذه الدراسة مجع املعلومات الالزمة                 - اقتصادي
  .٤-٤للهدف االستراتيجي 

 .٤يتعلق هذا املؤشر بصورة مباشرة باهلدف االستراتيجي  + حمدد

 .القابلة للتحقق منها موضوعياً) املبالغ(يستند هذا املؤشر إىل حساب البارامترات  + سقابل للقيا

كمهمة يعهد هبا إىل جهات خاصة وتسدد تكاليفها مقابل اختصاصات شاملة، ويعترب حتقيق هـذا املنجـز                  + قابل للتحقيق
  .اجليد أمراً ممكناً

مكسب (تفاقية بالنسبة ملختلف املستثمرين استناداً إىل أسباب خمتلفة         يوفر هذا املؤشر تقديراً ملدى جاذبية اال       + ذو صلة
وقد يكون حتديد هذه األسباب مفيداً ملؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية يف           ) اقتصادي، أعمال خريّية، إخل   

 .رسم عملية اجتذاب االستثمارات

 .وقت، حسب االقتضاءيتغّير املؤشر على مر السنني وميكن قياسه يف أي  + حمدد املدة

 النسبة املئوية وحدة القياس البيانات املطلوبة وطريقة احلساب

.  مؤمتر األطراف اختصاصات واضحة وشامل وأن يعتمدها إلرشاد الدراسة واحلصول على معلومات كمّية وكيفيـة               حيدديتعني أن     ▪
  .٤-٤ و٥-٤وال حيتاج األمر إال لدراسة واحدة للهدفني االستراتيجيني 

  :طريقة احلساب  ▪
 .وينبغي أن تكون طرق احلساب متسقة مع القواعد اليت أرسيت الستكمال املرفق املايل". االختصاصات"يتم حتديدها يف   - 

  :املبالغ  ▪
 .يعرب عنها مباليني الدوالرات األمريكية إلفساح اجملال ملقارنتها مع املؤشرات األخرى  -

  )سبل التحقق(مصادر البيانات 
  . سيتم القيام هبا- دراسة

 املستوى اجلغرايف للتطبيق

   حملي    وطين    دون إقليمي    إقليمي    دويل

 كيانات اإلبالغ عن املؤشرات

   األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية   البلدان األطراف املتقدمة   البلدان األطراف املتأثرة
   اآللية العاملية    األمانة  كيانات اإلبالغ دون اإلقليمية واإلقليمية     مرفق البيئة العاملية
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  تغّير النسبة املئوية للمسامهات من مصادر التمويل املبتكرة ألنشطة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر اسم املؤشر
    كيفي  كمي   النوع ٦-٤اهلدف االستراتيجي  رقم املؤشر

 التدفقات املالية إىل االتفاقية ويقّيم ما إذا كانت توجد بيئات تدعم مبـا فيـه   يقيس املؤشر تلك اآلليات اليت تسهل      املربرات املنطقية
 .الكفاية تدفقات االستثمار وتعرقلها

 e-SMART االمتثال ملعايري مؤمتر

ينطوي قياس هذا املؤشر على عبء عمل كبري من حيث غربلة الوثائق والقوانني واألنظمة املشتركة بـني                  -+/ اقتصادي
  . وبالتايل قد يتطلب بعض النفقات بالنسبة لكيانات اإلبالغالقطاعات،

 .٤يتعلق هذا املؤشر بصورة مباشرة باهلدف االستراتيجي  + حمدد

غـري أن مكّونـه     . املمكن التحقق منها بصورة موضـوعية     ) اآلليات(يعتمد هذا املؤشر على البارامترات        + قابل للقياس
 .السردي الكبري يتعلق بوصف اآلليات

على مجيع املستويات، وقد يتطلب تعقب املعلومات ذات الصلة إرساء قنوات تعاون أو اتصال مع الوزارات                 -+/ قابل للتحقيق
  .التنفيذية، أو اإلدارات أو الوحدات ذات الصلة واخلدمات القانونية، إخل

 .اقية لتسهيل تنفيذ االتفاقيةيشكل هذا املؤشر مقياساً للجهود اليت يبذهلا أصحاب املصلحة يف االتف + ذو صلة

 .يتغري هذا املؤشر على مر السنني وميكن قياسه يف أي وقت، حسب االقتضاء + حمدد املدة

 النسبة املئوية وحدة القياس البيانات املطلوبة وطريقة احلساب

 يكون قـد مت ابتكارهـا ضـمن األطـر           ومثة احتمال بأن  . ال تؤخذ بعني االعتبار سوى اآلليات اليت قد تكون هلا صلة باالتفاقية             ▪
  .االقتصادية والتنظيمية والسياسية األوسع نطاقاً وبالتايل فهي ليست خاصة باالتفاقية، لكنه قد يتم تطبيقها على مبادرات االتفاقية

خطوط االئتمانـات   (ة،  املزايا الضريبي ) ب(القوانني واألنظمة؛   ) أ: (يتم تصنيف اآلليات كمجموعات وفقاً للفئات العريضة التالية         ▪
التجـارة،  (السياسات القطاعيـة    ) د(؛  )كاالتفاقات، ومذكرات التفاهم، والعقود، إخل    (أطر التعاون   ) ج(؛  )وقواعد االقتراض، إخل  

  ).التسويق، حقوق امللكية، وتطوير األعمال التجارية، إخل
  .التأكيد على اآلليات اخلاصة باالتفاقية، إن وجدت  ▪
  :٢٠٠٨س سنوي منذ عام احلساب على أسا  ▪

 .إحصاء عدد اآلليات اليت يتم حتديدها لكل فئة واسعة، مع ذكر اجملموع  -

ويتماشى احلساب مع وصف سردي شامل لكل آلية يتم حتديدها، وذلك باتباع املبادئ اإلرشادية لإلبالغ وحتديد املستوى اجلغرايف                    ▪
 ).دويل، إقليمي، دون إقليمي، وطين، حملي(للتطبيق 

  )وسائل التحقق(مصادر البيانات 
  .الوثائق والقوانني واألنظمة، على مجيع املستويات

 املستوى اجلغرايف للتطبيق

   حملي    وطين    دون إقليمي    إقليمي    دويل

  ؤشراتكيانات اإلبالغ عن امل
   األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية   البلدان األطراف املتقدمة   البلدان األطراف املتأثرة

   اآللية العاملية    األمانة  كيانات اإلبالغ دون اإلقليمية واإلقليمية      مرفق البيئة العاملية
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  وضوح إسناد املسؤوليات املؤسسية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر اسم املؤشر
    كيفي كمي   النوع ٧-٤اهلدف االستراتيجي  رقم املؤشر

 املؤشر أوجه الضعف املؤسسية اليت قد تعوق تنفيذ االتفاقية ألهنا تنطوي على عدم القدرة إما على تناول                  يقيم هذا  املربرات املنطقية
 .هذا األمر أو على اجتذاب املوارد

 e-SMART االمتثال ملعايري مؤمتر

ـ     . ال يتطلب اإلبالغ عن هذا املؤشر أية نفقات بالنسبة لألطراف          + اقتصادي ي خلـربة   وهو يستند إىل الوصف الكم
  .كيانات اإلبالغ

 .٤يتعلق هذا املؤشر مباشرة باهلدف االستراتيجي  + حمدد

 .حيث إنه مؤشر كيفي. مؤشر غري قابل للقياس - قابل للقياس

  .ال يتوقع بروز صعوبات كبرية يف اإلبالغ السردي عن هذا املؤشر + قابل للتحقيق
 + ذو صلة

 

بات املؤسسية ضمن االتفاقية، وأوجه قوهتا وضـعفها، وخـصوصاً          يشكل هذا املؤشر مقياساً لعمل الترتي     
 .فيما يتعلق بتسهيل أو تقييد تعبئة املوارد

 .يتغّير هذا املؤشر على مر السنني وميكن قياسه حسب االقتضاء + حمدد املدة

 املئويةالنسبة  وحدة القياس البيانات املطلوبة وطريقة احلساب

 اإلبالغ تقييماً سردياً عن املستويات املؤسسية اليت يتعامل معها، مبا يف ذلك مستوياته هو، وذلك مـن                  يقدم كل كيان من كيانات      ▪
  .ويسترشد التقييم السردي باملبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ. حيث تعبئة املوارد

املقياس، على سـبيل املثـال، مخـسة        وميكن أن يضم نطاق     . وجيري تقييم خمتلف املستويات املؤسسية على أساس مقياس متدّرج          ▪
ويتم تربير كل   .  جيد جداً  ٥ جيد، و  ٤ معقول، و  ٣ سيئ، و  ٢ أنه سيئ جداً، و    ١، حيث تعين عالمة     ٥ إىل   ١مستويات تقييم، من    

 .عالمة بصورة مقتضبة من خالل نص سردي

  )سبل التحقق(مصادر البيانات 
-  

 املستوى اجلغرايف للتطبيق

   حملي    وطين    دون إقليمي    إقليمي  دويل  

 كيانات اإلبالغ عن املؤشرات

 دة واملنظمات احلكومية الدولية  األمم املتح   البلدان األطراف املتقدمة   البلدان األطراف املتأثرة
   اآللية العاملية    األمانة  كيانات اإلبالغ دون اإلقليمية واإلقليمية     مرفق البيئة العاملية
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   االستنتاجات والتوصيات- خامساً 
م األثر حىت تصبح الدعامة األساسية لنظام الرصد اجلديد الذي تطبقه جلنة ما أن يتم اعتماد مؤشرات تقيي  - ٣٥

وتسترشد هبا البلدان األطراف املتأثرة يف تنفيذ برامج العمل عالوة على توجيه البلدان             . استعراض تنفيذ االتفاقية  
 وجهة اإلجراءات الداعمة األطراف املتقدمة وغريها من أصحاب املصلحة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

  .وقد يكشف التقييم املتزامن لألثر واألداء أيضاً عن وجود عالقة بني مستوى األداء واألثر احملقق. الالزم اختاذها

  :وقد ترغب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية فيما يلي  - ٣٦

دف التوصية باعتمادها    هب ٤النظر يف مشروع مؤشرات تقييم األثر املتعلّقة باهلدف االستراتيجي            )أ(  
  من الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف؛

أو وطنية يتم إرساءها بالنسبة ملؤشرات تقييم /النظر فيما إذا كانت هناك حاجة ألهداف عاملية و  )ب(  
   أم ال، بغرض توصية مؤمتر األطراف باستهالل املفاوضات بني األطراف هبذا الصدد؛٤أثر اهلدف االستراتيجي 

 ٥- ٤سليم باحلاجة إىل االعتماد على املساعدة اخلارجية يف حساب مؤشر اهلدف االستراتيجي الت  )ج(  
   كل أربع سنوات؛٤- ٤واحلساب اجلزئي ملؤشر اهلدف االستراتيجي 

، ٤- ٤دعوة فريق االتصال املشترك إىل تقدمي املساعدة التقنية بشأن مؤشر اهلدف االستراتيجي               )د(  
  حسب االقتضاء؛

  .٣-٤ األمانة باإلرشادات لدى تقييم تدابري بناء القدرات بغية تنفيذ مؤشر اهلدف االستراتيجي تزويد  )ه(  

- - - - -  


