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(A)   GE.01-64228 

 مؤمتر األطراف
 جلنة العلم والتكنولوجيا

 الدورة اخلامسة
 ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٤-٢جنيف، 

  من جدول األعمال املؤقت٥البند 

 املعايري واملؤشرات

تقرير اللجنة الدائمة املشتركة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل ومرصد 
 ا املتعلقة بإعداد املعايري واملؤشراتالصحراء الكربى ومنطقـة الساحل عن مبادرم

 مذكرة مقدمة من األمانة

، بالــتقدم الــذي ٢٠٠٠ديســمرب / كــانون األول٢٢، املــؤرخ ٤-م أ/١١أحــاط مؤمتــر األطــراف عــلماً يف مقــرره  -١
احل ومرصد أحرزه يف إعداد املعايري واملؤشرات كل من اللجنة الدائمة املشتركة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة الس               

 .الصحراء الكربى ومنطقة الساحل يف أفريقيا واألطراف يف جمموعة أمريكا الالتينية والكارييب ويف املناطق األخرى

كمـا أحاط مؤمتر األطراف علماً باالقتراح املقدم من اللجنة الدائمة املشتركة بني الدول ملكافحة اجلفاف     -٢
نطقة الساحل بشأن إعداد املعايري واملؤشرات، وطلب إليهما تقدمي يف منطقة الساحل ومرصد الصحراء الكربى وم  

 .تقرير عن التقدم احملرز يف إطار هذه املبادرة إىل الدورة اخلامسة للجنة العلم والتكنولوجيا

الــذي أعدتــه اللجــنة الدائمــة واملرصــد لكــي تــنظر فيــه جلــنة العــلم  * وحتيــل األمانــة يف مــرفق هــذه املذكــرة الــتقرير -٣
 .لتكنولوجياوا

 ـــــــــ

 .تنشر أمانة اتفاقية مكافحة التصحر هذا التقرير دون مراجعة من أقسام التحرير * 
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 املرفق

 تقرير مرصد الصحراء الكربى ومنطقة الساحل واللجنة الدائمة املشتركة
 بني الـدول ملكافـحة اجلفـاف يف منطقة الساحل عن الرصد والتقييم،

 برامج العمل اخلاصة مبكافحة التصحرومؤشرات األثر، وتنفيذ 

 احملتويات
 الصفحة  

 ٣ ...................................................................................... توطئة
 ٤ .............................................................مفاهيم وتعاريف أساسية -أوالً

 ٤ ........................................................عناصر الرصد والتقييم ١-١ 
 ٦ ....................أنواع الرصد والتقييم املستحدثة يف جمال مكافحة التصحر ٢-١ 
 ٧ .....................................حنو إنشاء لوحة قيادة لرصد برامج العمل ٣-١ 
 ٨ ........................................................ياختيار النظام املرجع ٤-١ 

 بعض التجارب بشأن الطرائق والنتائج املتوصل إليها يف إطار رصد وتقييم برامج العمل -ثانياً
 ٩ .....................................................الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية 
 ٩ .................................................جتارب يف جمال رصد التصحر ١-٢ 
 ١٧ ....جتارب يف جمال رصد تنفيذ برامج العمل الوطنية واتفاقية مكافحة التصحر ٢-٢ 
 ١٨ ...............ل رصد أثر برامج العمل اخلاصة مبكافحة التصحرجتارب يف جما ٣-٢ 
 ٢١ ...........................................................الصعوبات املصادفة ٤-٢ 

 معايري االختيار وجمموع املؤشرات املشتركة املتعلقة باآلثار والعمليات اليت من شأـا -ثالثاً
 ٢٣ .......................................................تيسري عقد مقارنات بني املناطق 

 ٢٣ ..............................................................مالحظات عامة ١-٣ 
 حنو إنشاء لوحة قيـادة: تفاقية مكافحة التصحراملؤشرات اخلاصة برصد تنفيذ ا ٢-٣ 
 ٢٤ ..............................................................ملكافحة التصحر  
 إجياد مؤشرات أثر مشتركة انطالقاً من جمموع املؤشرات املقترحة يف مشروع مرصد ٣-٣ 
  اللجنة الدائمة املشتركة بني الدول ملكافحة-الصحـراء الكـربى ومنطقة الساحل   
 ٢٦ ....................................................اجلفاف يف منطقة الساحل  

 ٢٧ ......................................................................توصيات ختامية -رابعاً
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 توطئة

مـن أهـم الـدروس الـيت استخلصـتها اتفاقيـة مكافحـة التصحر من جتارب املاضي ضرورة رصد التطورات                      
 .املستجدة يف جمال مكافحة التصحر رصداً منتظماً كيما يتاح اختاذ قرارات تصحيحية قبل فوات األوان

ت تتيح قياس اجلهود املبذولة وحتديد الثغرات ومـن املهـم ال بـل مـن احليوي، يف هذا السياق، وجود أدوا             
احمللية ودون الوطنية والوطنية واإلقليمية   : الـالزم سـدها لضـمان إجنـاز بـرامج العمل املعتمدة على كافة املستويات              

 .وتتمثل أدوات القياس هذه يف املؤشرات. والدولية

اللجنة الدائمة املشتركة "، ٤-م أ/١١وقـد شـجع مؤمتـر األطـراف يف اتفاقية مكافحة التصحر، يف مقرره        
بـني الـدول ملكافحـة اجلفـاف يف مـنطقة السـاحل وجمموعـة أمـريكا الالتيـنية والكـارييب ومرصـد الصـحراء الكربى                          

كما طلب ". ومنطقة الساحل على مواصلة مبادرا بشأن تطوير املعايري واملؤشرات بالتعاون مع الشركاء اآلخرين
تقريــراً عــن الــتقدم احملــرز إىل الــدورة اخلامســة للجــنة العــلم والتكــنولوجيا، ووردت   إىل هــذه املــنظمات أن تقــدم 

 .٤-م أ/١١االختصاصات املسندة إىل هذه املنظمات يف هذا الصدد يف املرفق األول للمقرر 

وتنفيذاً هلذا املقرر أنشأت اللجنة الدائمة املشتركة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل ومرصد 
الصــحراء الكــربى ومــنطقة الســاحل وجمموعــة أمــريكا الالتيــنية والكــارييب فــريقاً للــنقاش اإللكــتروين عــلى شــبكة    

وأتاحت . ٢٠٠١مايو /اإلنـترنت، واشـتركت يف تنظـيم حـلقة عمـل دوليـة يف واغـادوغو، بوركينا فاصو، يف أيار               
نظمات خمتلفة يف أفريقيا وأمريكا الالتينية وآسيا، هاتان املبادرتان تبادالً حقيقياً للخربات بني خمتصني من بلدان وم

كمـا أتاحـتا صـياغة توصـيات ـدف إزالـة بعـض العوائـق اليت تصادفها اجلهات املعنية يف جمال رصد وتقييم تنفيذ                    
 .اتفاقية مكافحة التصحر

 األنشطة ويـربز هـذا الـتقرير النـتائج واملـبادرات الرئيسـية الـيت خلصـت إليهـا املـنظمات الـثالث، وكذلك                   
 :وأُعد التقرير وفقاً للهيكل التايل. املبذولة يف آسيا ممثلةً بالصني

 مفاهيم وتعاريف أساسية -١

 التجارب اجلارية يف أمريكا الالتينية وآسيا وأفريقيا والعوائق املصادفة -٢

تابعة تــنفيذ معــايري اخــتيار جمموعــة دنيــا مــن املؤشــرات اخلاصــة بأثــر بــرامج العمــل واملؤشــرات اخلاصــة مبــ   -٣
 االتفاقية

 .صياغة توصيات للجنة العلم والتكنولوجيا ومؤمتر األطراف -٤
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  مفاهيم وتعاريف أساسية-أوالً 

 عناصر الرصد والتقييم ١-١

أو تعزيز النظم الوطنية    /ميلي اإلنتاج املنتظم ملؤشرات ووسائل أخرى تساعد على اختاذ القرارات إنشاء و            
ات مسـقطة عـلى خـرائط مـتعددة املصـادر واملقـاييس عـلى حنو يساهم يف تطوير رصد                 لرصـد وجتميـع وجتهيـز بيانـ       

 .وتقييم برامج العمل اخلاصة مبكافحة التصحر

وخيتلف حجم املهمة من بلد إىل آخر تبعاً للقدرات التقنية املوجودة، واملوارد البشرية املتاحة كماً ونوعاً،  
على أنه جيب حتديد املقصود بعملية الرصد والتقييم . عـلومات املفيدة والقـدرة عـلى اسـتيعاب وجتهيـز الـبيانات وامل       

 .وعناصرها والغاية منها

انظر (ويعـد الرصـد والتقيـيم جـزءاً ال يـتجزأ مـن عمـلية الـتخطيط لتـنفيذ االتفاقيـة عـلى الصعيد القطري                         
 ).١الرسم البياين 

 افحة التصحر وبرامج العمل الوطنيةالرصد والتقييم يف دورة تنفيذ اتفاقية مك: ١الرسم البياين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 على الصعيد الدويل
 

 التزامات األطراف

 
 على الصعيد الوطين
 برامج العمل الوطنية

تقدمي التقارير إىل 
 مؤمتر األطراف

 اتفاقية مكافحة التصحر

 التخطيط

 التنفيذ
 الرصد والتقييم

التنفيذ
األثر
التصحر
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 :وتتألف عملية الرصد والتقييم مبعناها الواسع من العناصر التالية 

املوجــود مــن نظــم املعــلومات ذات اإلحداثيــات اجلغــرافية، حبيــث تكــون عمــلية الرصــد والتقيــيم   •
 العامل املدمج لشبكة هذه النظُم،

  دائمة بني منتجي املعلومات اهزة ومستخدميها،تنشئ عملية الرصد والتقييم صالت •

 تتسم عملية الرصد والتقييم أيضاً بوجود قواعد وإجراءات لتنظيم تبادل املعلومات،  •

تشـمل عمـلية الرصـد والتقيـيم، فضـالً عن ذلك، اهلياكل املؤسسية واإلجراءات التنظيمية إلدارة                  •
وري لتلـبية احـتياجات تعزيز القدرات، وتدريب     وهـذا الـبعد مـن أبعـاد العمـلية ضـر           . املعـلومات 

 .تعزيز الرصد والتقييم/املوارد البشرية، وتقدير تكلفة إنشاء

  عناصر الرصد والتقييم- ٢الرسم البياين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األنظمة واملعايري

املستخدمون

نظم تداول 
 املعلومات

نظم املعلومات

منتجو 
البيانات

آليات التشاور

 املنهجيات

املؤشرات 
واخلرائط

 املؤسسات
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 أنواع الرصد والتقييم املستحدثة يف جمال مكافحة التصحر ٢-١

وتنفَّذ هذه الربامج . املقبلة يف جمال مكافحة التصحر تشـكل بـرامج العمل الوطنية إطاراً مرجعياً لألنشطة           
مبشاركة طائفة واسعة من اجلهات الوطنية وعلى حنو يسمح بإضفاء الالمركزية على صالحيات التقرير والتنفيذ يف 

 .جمال مكافحة التصحر يف إطار التوجيهات االستراتيجية والربناجمية للربامج

 دفة القيادة جهةُ الوصل املعنية بتنسيق االتفاقية وإمنا طائفةٌ واسعة من         وعند تنفيذ هذه الربامج، ال متسك      
الـوزارات على اختالفها، واملنظمات غري احلكومية، واملؤسسات املتخصصة، واتمعات احمللية،           : اجلهـات الفاعـلة   

 :ى ما يليوجيب أن تكون قادرة عل. وعليه، تتوىل هيئات التنسيق الوطنية مهمة توجيه معقدة. وغريها

 رصد التصحر،حتديد درجة التصحر ومتابعة تطورها، أي ضمان  •

الواردة يف االتفاقية أو    " معايري النوعية "الـتدخل يف سبيل أن تكون األنشطة متفقة مع املبادئ أو             •
  برامج العمل ونوعيته، تنفيذيف برنامج العمل الوطين املعين، أي رصد

املترتبة على برامج   )  االقتصادية، املؤسسية  -فيـزيائية، االجـتماعية      ال -الـبيولوجية   (تقيـيم اآلثـار      •
 .رصد األثر، أي )الدقيقة نوعاً ما(العمل الوطنية وحتديد مدى توافقها مع أهداف الربامج 

ويقـع عـلى عـاتق هيـئات التنسـيق الوطـنية أيضـاً مـتابعة اإلجـراءات املـتخذة يف إطـار تـنفيذ بـرامج العمل                       
 .ابعة املدخالتالوطنية، أي مت

 رصد التصحر

وهي تعىن بالتغريات اليت تطرأ على . تتمثل عملية رصد التصحر أساساً يف نشاط مراقبة ورصد إيكولوجي
، سواء أكانت بشرية املصدر أو طبيعية، وسواء أنشأت من برنامج العمل الوطين أو من أي إطار )١(تردي األراضي

تصـحر أساسـاً مؤسسـات الـبحث العـلمي واملؤسسات املتخصصة بغية             وتـتوىل رصـد ال    . اسـتراتيجي آخـر للـتدخل     
وجيري هذا النوع من الرصد عادةً يف إطار مشاريع حبث        . حتسـني فهـم وتقييم ظاهريت اجلفاف والتصحر وآثارمها        

 .قصرية األجل إىل حد ما، أو ينفَّذ يف األمد الطويل على مستوى املراصد

 رصد األثر

 الفيــزيائية - جتميــع وجتهيـز وتعمـيم املعـلومات الــيت تـبني الـتغريات الـبيولوجية       يقصـد برصـد األثـر عمـلية    
 االقتصادية واملؤسسية والسلوكية الناشئة عن تطبيق برامج مكافحة التصحر على خمتلف املستويات -واالجتماعية 
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ري أو اإلجراء ال تنشأ فور اختاذ وملا كانت آثار التدب). دون الوطنية والوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية(اجلغـرافية   
 .التدبري أو تنفيذ اإلجراء فإنه ينبغي مراعاة فارق الزمن بني األسباب والنتائج لدى التخطيط الزمين لرصد األثر

وفضـالً عن ذلك، تنشأ اآلثار املالحظة يف كثري من األحيان عن عدة عوامل تضاف إىل نتائج اإلجراءات               
ويدل تعقيد الواقع أيضاً    . ا يقتضـي إجـراء حتليل سياقي لتحديد أشد العوامل حسماً          املقـررة ملكافحـة التصـحر، ممـ       

 ).املشاريع احمللية أو الوطنية(على أمهية متابعة اإلجراءات املتخذة على مستوى معني 

 رصد تنفيذ برامج العمل الوطنية

ير نوعية العمليات املنفذة على يفترض يف املؤشرات اخلاصة برصد تنفيذ برامج العمل الوطنية أن تتيح تقد
خمتـلف املسـتويات ودرجـة احـترام اجلهـات الفاعلة، على اختالف فئاا، لاللتزامات اليت قطعتها يف صياغة برامج                    

وتنـبئ هـذه املؤشـرات مبدى التنفيذ الوطين للمبادئ الرئيسية املبتكرة لالتفاقية يف جمال مكافحة                . العمـل وتـنفيذها   
ج القـائم عـلى املشـاركة، وإنشـاء آليـات للتشـاور والتنسيق، ووضع ج متكامل يف حتديد              تشـجيع الـنه   : التصـحر 

. )٢(إجـراءات وتدابـري مكافحـة التصـحر، وحتسـني اإلطـار القـانوين واملؤسسـي، وعقد اتفاقات شراكة، وغري ذلك           
 .ملستمروتعد هذه املؤشرات أيضاً نقاطاً مرجعيةً لسري تنفيذ برامج العمل الوطنية وتكييفها ا

 حنو إنشاء لوحة قيادة لرصد برامج العمل ٣-١

ويسمح اجلمع بني املنتجات    . توجـد يف املمارسـة العمـلية عالقـات وثيقـة بـني أنـواع الرصـد املبيـنة أعـاله                     
 ).٣انظر الرسم البياين (الناشئة عن خمتلف أشكال الرصد بإنشاء لوحة قيادة لرصد برنامج العمل الوطين 

لقيـادة بأـا جمموعـة املؤشـرات الـيت تـتيح رصـد الـتقدم احملرز يف برنامج من برامج العمل         وتعـرف لوحـة ا    
وتضـاف إىل لوحـة القيـادة هـذه معـلومات دورية، ويسترشد ا أصحاب القرار يف اختاذ قرارام       . وتقيـيم فعاليـته   

 من جمموعة املؤشرات الرئيسية وهي تتألف. وتـلجأ إليها سائر اجلهات الفاعلة لالستعالم عن مدى تطور الربنامج       
 .اليت تتيح تقييم مدى تطور مكافحة التصحر كماً ونوعاً، وفقاً لألهداف املسندة إىل برامج العمل
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 تنفيذ برامج العمل الوطنية

 لوحة القيادة: ٣الرسم البياين 

 التصحـر األثـر

 الصعيد الدويل

 الصعيد الوطين

 الصعيد احمللي

 

 

 اختيار النظام املرجعي ٤-١

وأكـثر النماذج استخداماً يف اال      . املؤشـرات البيـئية أو املؤشـرات اإلمنائيـة        وضـعت عـدة منـاذج إلعـداد          
، خاصـة مـنذ أن اعـتمدته جلـنة األمـم املتحدة للتنمية         (PER)"  االسـتجابة  - الدولـة    -الضـغط   "البيـئي هـو منـوذج       

" اآلثار واالستجاباتالقوى احملركة والضغوط والدولة و "أما منوذج   . املسـتدامة لوضـع مؤشـرات التـنمية املستدامة        
(DPSIR)          الـذي ينبـثق مـن منـوذج(PER)       م استخداماً واسعاً يف جمال رصد التصحر، ألنهالبيـئي الصرف فيستخد

()انظر أدناه جتارب رصد التصحر يف الصني أو يف أمريكا الالتينية أو يف أفريقيـا(يقوم على الضغط واالستجابة لـه 
٣(. 

ؤشـرات اخلاصـة برصـد تـنفيذ االتفاقيـة وضـعت يف إطـار منطقي قائم على        وجيـدر بالذكـر أن مصـفوفة امل        
 .)٤(املشاركة النشطة للجهات الفاعلة الرئيسية يف حتديد األهداف والنتائج املتوقعة من برنامج أو مشروع ما
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بعض التجارب بشأن الطرائق والنتائج املتوصل إليها يف إطار          -ثانياً
 نية ودون اإلقليمية واإلقليميةرصد وتقييم برامج العمل الوط

ال تشمل األمثلة على جتارب بلدان أمريكا الالتينية وآسيا وأفريقيا املعروضة فيما يلي مجيع أشكال رصد          
إال أا تشكل، يف تنوعها، عينة من خمتلف اآلراء السارية حالياً بشأن تقييم التصحر وبشأن . برامج العمل الوطنية

 .ة التصحرقياس أثر تدابري مكافح

وتـرد فـيما يـلي بعض التجارب اخلاصة بإعداد املؤشرات، سواء أكانت متعلقة برصد التصحر، أو برصد                  
 .أثر برامج العمل، أو برصد تنفيذ االتفاقية

 جتارب يف جمال رصد التصحر ١-٢

 رصد التصحر يف الصني: آسيا

ظر األعمال اجلارية يف إطار برنامج العمل       ان(اسـتهلت بـلدان آسـيوية خمتـلفة، منها الصني واهلند واليابان              
ويتيح مثال . ، أعماالً هامة يف جمال رصد التصحر منذ السبعينات)TPN1 -اإلقليمي آلسيا بشأن الرصد والتقييم   

 .يف هذا اال) بني بلدان اجلنوب(الصني املعروض هنا استخالص بعض الدروس عن مكاسب وإمكانات التعاون 

 -ي املفيــدة يف الصــني حمــدودة جــداً يف الوقــت الــذي تتصــل فيــه التــنمية االجــتماعية   تعــد مــوارد األراضــ 
 .االقتصادية هلذا البلد اتصاالً وثيقاً باحلالة األصلية لألراضي املتأثرة بالتصحر وبتغرياا الدينامية وتنميتها املستقبلية

ق مناخية باالستناد إىل مؤشر الرطوبة، ويف سبيل تعيني املناطق املتأثرة بالتصحر، حددت الصني مخس مناط 
 .كما أوصت االتفاقية

 ١٨وهي تشمل  . وتـتوزع املـناطق شبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة يف الصني يف مشال البلد وغربه أساساً                
 كيلومــتر مــربع مــن ٣ ٣١٧ ٠٠٠ مقاطعــة، تبــلغ مســاحتها اإلمجاليــة  ٤٧١إقلــيماً مســتقالً ذاتيــاً، و/بــلدية/واليــة
 .ضي املتأثرةاألرا

املستوى الوطين ومستوى الواليات    : وجيـري رصـد التصـحر يف جممـل اإلقليم الوطين على ثالثة مستويات              
 سنوات ٥وجيـري الرصـد عـلى املستوى الوطين ومستوى الواليات مرةً كل    . ومواقـع متثيـلية عـلى املسـتوى احملـلي         

 املواقع التمثيلية على املستوى احمللي فيجري سنوياً، أما رصد التصحر يف. ويركز على متابعة وحتليل نشاط التصحر
وتتيح هذه األنشطة إعداد قواعد بيانات عن . حبسـب االحـتياجات وحبسـب نـتائج الرصـد عـلى مستوى الواليات       
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ونظراً إىل ضخامة اإلقليم الوطين تؤثر الصني استخدام املسح اجلوي لرصد التصحر على املستوى         . رصـد التصـحر   
 .الكلي

 :تخدم يف تصنيف أنواع التصحر نظام القيد املزدوجويس 

 شكل استخدام األراضي+ نوع التصحر + درجة التصحر 

التصحر نتيجة التعرية بفعل الرياح، والتصحر  : وتشمل أنواع تصحر األراضي وفقاً هلذا التصنيف ما يلي         
تخذ تصحر األراضي، تبعاً هلذه األنواع ويـ . نتـيجة متـلح الـتربة، والتصـحر نتـيجة الـتعرية بفعـل امليـاه، وغـري ذلـك                 

 .املختلفة، شكل تردي األراضي الزراعية واملراعي والغابات

 :وتصنف درجة التصحر، استناداً إىل مؤشرات حمددة كماً وقياساً، حبسب أنواع األراضي املتصحرة 

 أراض غري متصحرة، •

 أراض قليلة التصحر، •

 أراض متوسطة التصحر، •

 درجة خطرية من التصحر،أراض على  •

 أراض على درجة خطرية جداً من التصحر، •

 .أراض على درجة شديدة من التصحر •

وتشمل مصفوفة مؤشرات الرصد والتقييم مؤشرات مستهدفة مثل قوام التربة والغطاء النبايت وأنواع التربة  
أما معايري اختيار املؤشرات، فيجب . وغريهـا مـن املؤشـرات اليت ميكن أن تعرب عن خمتلف أنواع التصحر ودرجاته      

واعـتمدت الصـني حـىت اآلن املؤشـرات الرئيسـية حلالة التصحر           . أن تكـون متثيـلية ومفيـدة وعـلمية وقابـلة للتطـبيق            
والغـرض مـن هـذا النشاط هو إنتاج مؤشرات وخرائط حبسب            . املسـتخدمة يف وصـف وتفسـري التصـحر واجتاهاتـه          

ر بــنطاق ظاهــرة التصــحر وتــزوديهم بــأداة تــتيح هلــم الــتخطيط عــلى أســاس   املوضــوع بغيــة توعيــة أصــحاب القــرا 
 .موضوعي
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 مؤشرات تقييم التصحر: ١اجلدول

الرقم نوع التصحر مؤشر التقييم

الغطاء النبايت، الكتلة احليوية النباتية، حمتوى التربة من   
املـاء، قـوام الـتربة، حالة سطح التربة، تشكل الكثبان           

 الرملية

 ي الغابات بفعل الرياح،تعرية أراض

 تعرية أراضي املراعي بفعل الرياح

١ 

أداء احملاصـيل، أنـواع العناصـر املغذيـة يف الـتربة، قوام       
 التربة

 ٢ تعرية األراضي املزروعة باحلبوب بفعل الرياح

الغطـاء النـبايت، الكتـلة احليويـة النـباتية، االحنـدار،       
يد منــوذج الــتعرية، النســـبة املــئوية ملســاحة أخـــاد    

 التعرية من مساحة األراضي اإلمجالية

 تعرية أراضي الغابات بفعل املياه،

 تعرية أراضي املراعي بفعل املياه

٣ 

أداء احملاصـيل، االحندار، أنواع العناصر املغذية يف        
 التربة، التدابري التقنية

 ٤ تعرية األراضي املزروعة باحلبوب بفعل املياه

ة النباتية، حمتوى التربة من الغطاء النبايت، الكتلة احليوي  
 امللح

 متلح أراضي الغابات،

 متلح أراضي املراعي

٥ 

 ٦ متلح األراضي املزروعة باحلبوب أداء احملاصيل، حمتوى التربة من امللح

 املبادرات على املستويني اإلقليمي والوطين: أمريكا الالتينية

ريكا الالتينية بوجه خاص برصد التصحر، وال سيما يف أماملستوى اإلقليمي تتعلق املبادرات املتخذة على  
فعـلى سبيل املثال، أتاحت عدة حلقات عمل إقليمية اشتركت فيها بلدان مثل األرجنتني       . مـتابعة تـردي األراضـي     

، "وضع مؤشرات ألمريكا الالتينية والكارييب وتقييمها"والربازيل وبوليفيا وبريو وشيلي إعداد وثيقة ملشروع بشأن 
 .(Esquel)ن تتوىل تنسيق هذا املشروع مؤسسةُ إيسكل على أ

 إىل وضع مشروع ١٩٩٩وأفضـت اجـتماعات جهات الوصل املعنية باالتفاقية يف أمريكا الالتينية يف عام      
واهلدف الرئيسي للمشروع هو تزويد ".  االقتصادي للتصحر وتردي األراضي   -تقييم ملؤشرات األثر االجتماعي     "

ن املنطقة بتحليالت مناسبة عن عمليات التصحر من وجهة نظر اقتصادية واجتماعية وتوفري          حكومات خمتلف بلدا  
 .أساس عمل لوضع سياسات عامة مناسبة يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة املتأثرة بالتصحر
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ليمني انصـبت األنشـطة األوىل عـلى إعـداد مؤشـرات لرصـد التصـحر عـلى املسـتويني احمللي واإلق           ويف األرجنـتني،     
 :وتناولت التجارب وضع منهجية للحصول على مؤشرات حتقيقاً هلدف مزدوج. وخاصة يف منطقة مندوزا

توفري جمموعة من املؤشرات عن حالة التصحر يسهل حتديدها وقياسها بغية احلصول على منهجية  •
 متسقة لتعزيز القدرات يف األرجنتني وسائر أمريكا الالتينية؛

ية لتحسني فهم حالة التصحر واجتاهاته، بغية اختاذ تدابري تصحيحية وصوالً إىل تطبيق هذه املنهج •
 .اإلدارة املستدامة

فريقاً يعىن بتحديد وتقييم مؤشرات "ويف إطـار اتفاقية مكافحة التصحر، أنشأت جهة الوصل األرجنتينية        
ديد املؤشرات حبسب املوضوع     إىل حت  ١٩٩٨ و ١٩٩٧وأفضـت األعمـال الـيت أجنزها الفريق بني عامي           ". التصـحر 

، بعــد حتليـلها عــلى ضــوء حــاالت بعيــنها،  ) فيــزيائية، اجــتماعية، اقتصـادية، ومــا إىل ذلــك -مؤشـرات بيولوجيــة  (
ووجـه التحـليل الـنقدي هلـذه التجربة       . )٥()قابـلية الـتأثر، الضـغط البشـري       (وديـناميات الوسـط البيـئي واسـتجاباته         

خـتيار بعض املؤشرات األساسية يف كل منطقة بغية إدراجها يف منوذج رصد         األعمـال املتعـلقة باملؤشـرات صـوب ا        
وستكيف هذه املؤشرات مع الظروف االجتماعية والبيئية لكل منطقة، وستثبت صحتها          . بسـيط ميكـن التحكم به     

 .)٦(يف دراسات إفرادية

إعداد األطلس الدويل كما شاركت األرجنتني يف وضع مؤشرات التصحر على املستوى اإلقليمي يف إطار  
إال أن النتائج، وإن كانت مثرية لالهتمام من وجهة نظر معرفة ). ١٩٩١بـرنامج األمـم املـتحدة للبيئة،       (للتصـحر   

واتخذت إجراءات تكميلية يف سبيل فهم تطور   . حالـة التصـحر، ال تـتيح الوقـوف عـلى الـتطور الدينامي للتصحر              
ومسح ذلك ببدء مقارنة حالة . انات التارخيية املتاحة عن املنطقة املدروسة  العمـلية عـن طريق االستعانة مبختلف البي       

 .املؤشرات املختارة واجتاهاا

 األولويــة، يف إطــار تــنفيذ االتفاقيــة، لوضــع منــوذج يــتيح قيــاس وتقيــيم الــتقدم احملــرز يف  املكســيكوتــويل  
التفاقيــة مــن زاويــة مؤشــرات تــردي  ويتــناول هــذا البــلد مســألة مؤشــرات ا . مكافحــة التصــحر وتــردي األراضــي 

 .وهو يستند إىل جتربته يف هذا امليدان مما يفسر مثالً اختيار جهة الوصل املعنية باالتفاقية. األراضي

ومسحت أعمال متابعة تردي األراضي يف خمتلف مناطق البلد إعداد قاعدة بيانات هامة، وخرائط مبقاييس  
 .فية ملعلومات اخلرائط حبسب مقياس التمثيلشىت، وكذلك وضع واستخدام تسميات جغرا



ICCD/COP(5)/CST/7 
Page 13 

وينفَّذ هذا املشروع مبشاركة ". نظـام لرصد حالة األراضي  "ويضـطلع يف الوقـت احلاضـر مبشـروع لوضـع             
، ويهدف "منوذج مؤشرات للنظم اإليكولوجية لألراضي القاحلة"بريو وشيلي يف إطار مشروع إقليمي أوسع امسه        

 .لنظامإىل اختيار منطقة الختبار ا

وأنشـأت املكسيك شبكة معلومات وموقعاً على شبكة الويب يقدمان معلومات عن نتائج الربامج املنفذة        
 .بشأن مؤشرات التنمية املستدامة تشمل بوجه خاص املواضيع املتصلة بتردي األراضي والتصحر

 )٧()سمقتب(مؤشرات مواضيعية اختارها املكسيك يف ميدان املوارد الطبيعية : ٢اجلدول 

  دميوغرافية واقتصادية-مالمح اجتماعية  .

 التربة .

 املياه .

 اجلو .

 موارد الغابات .

 املوارد البحرية واملائية .
 الزراعة . 

 :وتتناول املؤشرات واخلرائط املواضيعية واملعلومات اإلحصائية املتاحة واملنشورة اجلوانب التالية بصفة رئيسية 

 ة،األنواع الرئيسية للترب •
 ،١٩٩٦خصوبة التربة الزراعية،  •
 استخدام التربة، •
 ،١٩٩٩تردي التربة،  •
 ،١٩٨٧املساحة املتأثرة بالتصحر،  •
 األنواع الرئيسية للتربة يف كل كيان من الكيانات املكونة للدولة االحتادية، •
 .املساحة املتأثرة بالتعرية بفعل الرياح واملياه •

 ميةاملبادرات اإلقلي: أفريقيا

األنشطة اليت : تسـاق هـنا جتربـتان توضـيحاً لـلجهود املـبذولة حاليـاً ملـتابعة التصـحر يف مـنطقة أفريقيا مها                   
ــلية      ــا العمـ ــة الـــزراعية واهليدرولوجيـ ــاد اجلويـ ــبيق يف جمـــال األرصـ ــتدريب والتطـ ــز اإلقلـــيمي للـ ــا املركـ يضـــطلع ـ

(AGRHYMET)   ــدول ملكاف ــني ال ــتابع للجــنة الدائمــة املشــتركة ب ــنطقة الســاحل    ال ، (CILSS)حــة اجلفــاف يف م
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واألنشـطة املضـطلع ـا يف إطـار بـرنامج شـبكة مراصـد املراقـبة اإليكولوجية الطويلة األجل التابع ملرصد الصحراء           
 .الكربى ومنطقة الساحل

ــلية         ــا العمــــ ــزراعية واهليدرولوجيــــ ــة الــــ ــاد اجلويــــ ــال األرصــــ ــبيق يف جمــــ ــتدريب والتطــــ ــيمي للــــ ــز اإلقلــــ املركــــ
(AGRHYMET/CILSS) 

 ١٩٧٣ و١٩٧٢ الذي أنشئ يف أعقاب اجلفاف الذي حدث سنيت  AGRHYMET/CILSSمسـح برنامج     
ويعتمد . بوضع نظام متكامل من املعلومات لكشف طبيعة وسرعة تغري بيئة منطقة الساحل ومتابعتها وتيسري فهمها

جلهات الفاعلة يف إدارة املوارد الطبيعية هذا النظام املطبق حالياً الذي يقدم معلومات منتظمة إىل أصحاب القرار وا
وأتـاح هـذا الـنظام تشـكيل جمموعـات هامة من البيانات عن            . اعـتماداً كـبرياً عـلى تكـنولوجيات اإلعـالم اجلديـدة           

 اإليكولوجيـة لبيـئة مـنطقة السـاحل وإعـداد منـاذج ملتابعة تطور هطول األمطار وموارد املياه                   -الظـروف الـزراعية     
 .راضي والوترية البيولوجية للنباتاتوالتربة وشغل األ

 عمل شبكة لرصد تغريات ومكونات املناخ AGRHYMET/CILSSوتعمل الترتيبات اليت أنشأها برنامج  
 اجلوية - اهليدرولوجية -وامليـاه يف خمتـلف املـناطق اإليكولوجيـة على حنو يغطي التنوع اجلغرايف للظواهر الزراعية          

وحتلَّل كل هذه البيانات يف نظام معلومات لتحديد اآلثار املصاحبة يف جمال اإلنذار املبكر مث تعالَج . وتغريها الزمين
 .وإدارة املوارد الطبيعية

 عـلى القياس اإلشعاعي  AGRHYMET/CILSSويقـوم نظـام رصـد حالـة النـباتات الـذي وضـعه بـرنامج                  
 AGRHYMET/CILSSووضع مركز . منازعلـلوترية الـبيولوجية للنباتات الذي يعد املؤشر الرئيسي للتصحر بال      

تطور نظم استخدام التربة والغطاء النبايت، الضغط (أيضـاً ترتيـبات لرصـد اآلثـار البيـئية املرتـبطة بالنشـاط البشري             
 ).العقاري، وغري ذلك

وجيـدر بالذكـر أن املركـز يقـوم أيضـاً، بالـتعاون مـع عـدد مـن الشـركاء يف بـلدان الشـمال، بوضع مناذج                           
مشروع اإلنذار املبكر والتنبؤ باإلنتاج "فعلى سبيل املثال، تستخدم يف . يف إطار إقامة نظام اإلنذار املبكروخرائط 
". منهجية نظام متخصص"، املـنفذ بالـتعاون مـع إيطاليـا ومركـز دراسـات تطـبيق املعلوماتية يف الزراعة،           "الـزراعي 

ا اإلطار مفيدة ألصحاب القرار يف البلدان املعنية يف ؤشرات املوضوعة يف هذ�وميكن أيضاً أن تكون اخلرائط وال
 .غرب أفريقيا
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بـرنامج شـبكة مراصـد املراقـبة اإليكولوجيـة الطويـلة األجـل الـتابع ملرصـد الصحراء الكربى ومنطقة الساحل                     
(ROSELT/OSS) 

، )حظةأو مال/بيانات مقيسة و( يف امليدان ROSELTيجمـع القسـط األعظـم مـن بيانـات شـبكة املراصـد                
وتشكل هذه البيانات مدخالت أو . وتكملها يف أغلب األحيان بيانات املسح اجلوي يف إطار الرصد الطويل األجل

بارامترات مدجمة يف أدوات معاجلة املعلومات، يف مناذج التطبيق املكاين للعمليات املدروسة، دف إعداد منتجات 
وتــتيح الــبيانات امعــة احلصــول عــلى . ة والوطــنية واإلقلــيميةتســاعد عــلى اختــاذ القــرارات عــلى املســتويات احملــلي

 :منتجات خرائطية يف امليادين التالية

 ROSELTميادين الرصد يف إطار برنامج : ٣اجلدول 

 البيانات امليادين
  هطول األمطار، بيانات األرصاد اجلوية؛:املناخ .
  النوعية والتوزع املكاين؛:التربة واملياه .
 الكتلة احليوية، األنواع الرعوية، التوزع املكاين؛: تالنباتا .
 .املواشي وهيكلها وتوزعها املكاين: احليوانات .

 
 

  فيزيائية-بيولوجية 

 اموعات اإلثنية، هيكل السكان؛: وصف السكان .

 حتديد توزع السكان؛ .

مستوى القرار، التقسيم اإلداري : تدبري شؤون الفئات االجتماعية .
 ، القواعد العقارية لالستفادة من املوارد؛والعريف

 .وصف االستخدامات واألنشطة .

 
 
 

  اقتصادية-اجتماعية 

قاعدة االستقراء والتطبيق املكاين لبيانات األراضي من أجل حتسني  .
 .اخلرائط املوجودة للوسط البيئي ومتابعة ديناميته

 التصوير اجلوي وباألقمار الصناعية

 لكل عملية تشخيص يف كل مرصد من املراصد،         )مؤشرات البيئة (نظام املدروس   مؤشـرات ال  وتحسـب   
 .املقارنة بني املراصدويتمثل دورها الرئيسي يف 
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 الفئات الرئيسية للمؤشرات اخلاصة حبالة النظام املدروس أو باستجابته: ٤اجلدول 

 املؤشر التعليق
أنواع النباتات املهيمنة، الطبقات (يت التكون النبا : يـتألف هـذا املؤشـر مـن العناصـر الـتالية           

النسـبة املـئوية لـلغطاء النـبايت، األنواع النباتية املهيمنة وحدها أو             + مـراتب العـلو     : النـباتية 
 .، درجة التغري االصطناعي وأشكال النباتات)باالشتراك مع غريها

 )على شكل خريطة (شغل األراضي

ن أجـل الزراعة باألساليب التقليدية بناًء على  مـثالً، خـريطة اخلصـائص الفيـزيائية للـتربة مـ        
 .تفسري خريطة التربة والبيانات احملتملة بشأن التربة والتحقيقات لدى املزارعني

نظرة /صـالحية األراضـي حبسـب استخدامها      
 )يف شكل خريطة(القرويني إىل األراضي 

 سبيل املثال، تعادل    فعلى: مؤشـر الـتدخل اإلنسـاين املـتفاوت يف املـوارد الطبيعية املتجددة            
درجـة الـتغري االصـطناعي الكلي للنشاط الزراعي جمموع درجات التغري االصطناعي لكل            

 .عنصر من عناصر املمارسات الزراعية لألراضي

ــوع    ــطناعي حبســـــب نـــ ــتغري االصـــ ــة الـــ درجـــ
 االستخدام

أو /قرية و(املسـاحة املسـتغلة فعـلياً حبسـب نـوع االسـتخدام مـن جـانب جمموعـة سـكانية             
 ...).خميم

األراضي املستغلة حبسب نوع االستخدام أو 
 "األراضي املستخدمة"

ــزراعي    ــر األراضــي للنشــاط ال ــتفاعل بــني    (تواف ــيجة ال ــزراعي هــو نت ــتاج ال حيــث إن اإلن
، الكتــلة احليويــة املــتاحة واملمكــن اســتخدامها للنشــاط الــرعوي  )االســتخدامات واملــوارد

 .واحلرجي

 )شكل خريطةعلــى  (مدى توافر املوارد

اخلــريطة موضــوعة باالســتناد إىل منــاذج التطــبيق املكــاين للممارســات الــزراعية والــرعوية    
 .واحلرجية

 )على شكل خريطة(املستخدمة  املوارد

االســتخدامات حبســب نــوع /ميــزانية املــوارد .اخلريطة هي نتيجة تقاطع خرائط املوارد املتوافرة وخرائط املوارد املستخدمة
 االستخدام

اخلـريطة موضـوعة باالسـتناد إىل امليـزانيات حبسب نوع االستخدام وبفضل وجود              
 .وحدات مكانية مرجعية حمددة مسبقاً ميكن أن تستند إليها مجيع األنشطة

على  (االستخدامات املتعددة/ميـزانية املوارد  
 )شكل خريطة

" منحنيات تطور"شـكل  عـادةً عـلى   مؤشـرات التصـحر   ويف إطـار شـبكة الرصـد الطويـل األجـل، تكـون           
 يندرج يف إطار نظام إقليمي    ROSELTوجيدر بالذكر أن ج     . تقدمية أو تراجعية وميكن ترمجتها إىل مناذج تطور       

 .لرصد التصحر وفقاً للمخطط املبني أدناه

 مراقبة التصحر، وتنفيذ برامج العمل/الروابط بني نظم اإلنذار املبكر، ورصد

 بنظم اإلنذار املبكر الذي أنشأته جلنة العلم والتكنولوجيا التابعة التفاقية مكافحة تناول فريق اخلرباء املعين 
 :التصحر مسألة الروابط بني اإلنذار املبكر ورصد التصحر بدراسة ثالثة جوانب تقنية أساسية هي
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 مجع البيانات واالطالع عليها وإدماجها، •
 بري وقائية،تقييم اجلفاف والتصحر والتنبؤ ما واختاذ تدا •
إطـالع املسـتخدمني الـنهائيني عـلى تطـبيقات نظـم اإلنذار املبكر ورصد وتقييم التصحر، وتعزيز                •

 .آليات االستجابة املناسبة

وترتبط أنشطة التنبؤ باجلفاف وتقييمه وأنشطة رصد وتقييم التصحر ترابطاً وثيقاً فيما بينها، وإن كانت " 
 .)٨("وجد حالياً أي نظام عملي لإلنذار املبكر يف حالة التصحروال ي. خمتلفة من الناحية العملية

ويالحظ بالفعل أن املؤسسات تستخدم يف رصد التصحر ويف اإلنذار املبكر نفس أدوات ومنهجيات مجع  
. ولكن بوترية زمنية خمتلفة) األقمار الصناعية، نظم املعلومات اجلغرافية، وما إىل ذلك(املعلومات وجتهيزها ونشرها 

وأشـار الفـريق املخصـص املعـين بـنظم اإلنـذار املبكر إىل وجود مؤشرات مشتركة بني نظم اإلنذار املبكر باجلفاف                    
ويكمن الفارق األساسي يف الوترية الزمنية، حيث       . (ICCD/COP(4)/CST/4)ونظـم املعـلومات املتعلقة بالتصحر       

 .اجلفافإن مراقبة ظاهرة التصحر تقوم على مقياس زمين أكرب من رصد 

 جتارب يف جمال رصد تنفيذ برامج العمل الوطنية واتفاقية مكافحة التصحر ٢-٢

اعــتمد مؤمتــر األطــراف يف اتفاقيــة مكافحــة التصــحر يف دورتــه األوىل مصــفوفة مؤشــرات خاصــة بتــنفيذ     
 وإبالغ املؤمتر ، وطـلب إىل البـلدان اختـبارها للتحقق من صحة مؤشرات وبارامترات التقييم املقترحة،           )٩(االتفاقيـة 

واخترب كل من مرصد الصحراء الكربى ومنطقة الساحل واللجنة الدائمة . عـن جدواهـا يف إعـداد التقارير الوطنية      
املشـتركة بـني الـدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل مصفوفة املؤشرات عن طريق استخدامها يف تقييم إعداد                 

ومتـثل الـنهج املعـتمد يف عقـد حـلقات عمل إقليمية        . )١٠(قية املهـتمة  بـرامج العمـل الوطـنية يف بعـض البـلدان األفـري            
اإلدارات املركزية،  : للتقيـيم الـذايت شـاركت فيهـا خمتلف فئات اجلهات الفاعلة املعنية بتنفيذ برامج العمل الوطنية                

واملـنظمات غري   واجلماعـات احملـلية، والدوائـر التقـنية العامـة، واملؤسسـات العـلمية والتقـنية، ومؤسسـات الـبحث،                     
 .احلكومية، والفئات املهنية، وشركاء التعاون يف بعض احلاالت

 الذي وضعه مرصد الصحراء الكربى     )١١(أمـا دليـل اسـتخدام مصـفوفة املؤشـرات اخلاصـة بتـنفيذ االتفاقية               
كقاعدة ومـنطقة السـاحل واللجـنة الدائمـة املشـتركة بـني الـدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل فقد استعمل                

وتستنتج من حتليل نتائج االختبارات املالحظات التالية اليت ال . معـلومات أثناء انعقاد حلقات العمل املختلفة هذه     
 :تزال صاحلة حىت يومنا هذا
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قيم املشاركون يف حلقات العمل مصفوفة املؤشرات تقييماً إجيابياً معتربين إياها أداة حوار مفيدة  •
 ت مشتركة؛للتوصل إىل استنتاجا

 اعترف باحلاجة إىل تكييف املصفوفة مع السري الفعلي للعمليات الوطنية؛ •

جيــب إمتــام املصــفوفة بــتحديد معــايري وأهــداف قابــلة لــلقياس الكمــي لكــل مؤشــر مــن املؤشــرات   •
 .املعتمدة

 :وكانت الدروس الرئيسية املستفادة من هذه العملية كما يلي 

 قييم نوعي أساساً ويقوم على ج التكرار واملشاركة؛يتسم تقييم العملية بأنه ت •

جيـب أن تشـارك يف عمـلية التقييم مجيع فئات اجلهات الفاعلة املعنية بربامج العمل الوطنية ألجل             •
 ضمان نوعية التقييم والتوصل إىل فهم مشترك لألهداف والنتائج املتوقعة من الربامج؛

ة تزويد املشاركني مسبقاً مبعلومات جيدة عن تطور برنامج تقتضي نوعية املشاركة وتقييم العملي •
 العمل الوطين ونتائجه؛

ينـبغي أن تفضـي عمـلية التقيـيم إىل وضـع مصـفوفة كامـلة مـن املؤشـرات الدائمـة اخلاصة برصد                         •
 وتقييم العملية وتأثري برنامج العمل الوطين؛

ظمة مستقرة وقادرة على قياس     يفـترض وضـع مؤشـرات الرصـد أن هيـئة التنسـيق الوطنية هي من                •
 .أدائها بصفة منتظمة

 جتارب يف جمال رصد أثر برامج العمل اخلاصة مبكافحة التصحر ٣-٢

قـام مرصـد الصـحراء الكـربى ومـنطقة السـاحل واللجـنة الدائمة املشتركة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف                      
، بوضع واختبار طريقة إلنشاء نظام تقييم وإنتاج ١٩٩٧منطقة الساحل باالشتراك مع ستة بلدان أفريقية، منذ عام 

وينصب اجلهد ). ٦انظر اجلدول (مؤشرات األثر باعتبار ذلك جزءاً ال يتجزأ من دورة تنفيذ برنامج العمل الوطين 
نظــم املعــلومات (األساســي يف هــذا الــنهج عــلى جــرد وتقيــيم مــا هــو قــائم، وال ســيما الــبيانات ونظــم املعــلومات   

ويقترن بوضع وتعميم مؤشرات األثر إنشاُء نظام . وترتيبات مراقبة الوسط البيئي) نظم املعلومات البيئيةاجلغرافية، 
وقـد ال تكـون املـراحل املختـلفة لـلطريقة املبيـنة أدناه مرتبة ترتيباً زمنياً ألن              . لـتداول املعـلومات املتعـلقة بالتصـحر       

 .تنفيذها مرهون باحلقائق الوطنية يف هذا اال
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 مراحل إعداد وتعميم مؤشرات األثر: ٥جلدول ا

وضع آلية للتشاور بني مستخدمي 
 البيانات ومنتجيها

حتديد األهداف الرئيسية والفرعية لربنامج 
العمل الوطين وترتيبها حبسب جمموعات 

 املستخدمني

 التحليل املتكامل لألهداف واملشاكل املرتبطة ا بعد حتديد اإلطار املنطقي

 ملؤشرات اليت توضح على خري وجه املستويات املختلفة لكل هدف من األهدافحتديد ا

 اإلقرار السياسي والتقين للمؤشرات املعتمدة

أو احمللي يف جمال /حتليل الوضع الوطين و
إنتاج وتعميم البيانات املتصلة مبختلف 

 املشاكل املالحظة

حتديد ووصف البيانات الالزمة لوضع 
 عتمدة وحسااخمتلف املؤشرات امل

 حساب وحتليل املؤشرات القابلة للحساب

 وضع خطة عمل إلنتاج البيانات الالزمة اليت مل تنتج بعد ولتعزيز القدرات

 تعميم النتائج

جمموعة من املؤشرات األساسية املشتركة بني مجيع البلدان        : وحـددت جمموعـتان متكاملتان من املؤشرات       
ووضعت املؤشرات األساسية . صـة بكـل بـلد واملرتبطة بأهداف برنامج العمل الوطين     وجمموعـة مـن املؤشـرات اخلا      

اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية وحتسني األحوال      : باالسـتناد إىل هدفـني رئيسـيني التفاقيـة مكافحـة التصحر مها            
اء وتشكل من وجهة نظرها وهـذه املؤشـرات مشـتركة بـني مجيـع البلدان األعض         . املعيشـية لسـكان املـناطق املـتأثرة       

ويفترض أن تساعد على توحيد أدوات رصد . قاعدة املعلومات الدنيا الالزمة لإلبالغ عن تطور مكافحة التصحر      
 .مكافحة التصحر وأن تسمح مبقارنة تطور برامج العمل بني البلدان

ات أثر باملعىن الضيق إال أن بعـض املؤشـرات، مـثل معـدل هطول األمطار أو التبخر والنتح، ال تعد مؤشر                  
ومن املهم . للكلمة، ولكن بياناا ضرورية لفهم التطور اإلجيايب أو السليب ملؤشرات األثر اخلاصة بكل برنامج عمل

أيضـاً مالحظـة أن حتليل عدة مؤشرات معاً هو الذي يبني االجتاهات ويتيح وضع فرضيات وتوصيات يسترشد ا              
ومن . ات ارتباطاً وثيقاً ببعض مؤشرات التنمية املستدامة، إن مل تتطابق معها   وترتبط هذه املؤشر  . أصـحاب القرار  

شـأن هـذا التطابق أن يسهل التنسيق بني خمتلف عمليات إنتاج املؤشرات على الصعيد الوطين وأن يساهم يف إثراء    
 .مؤشرات التصحر العاملية املعتمدة يف قائمة مؤشرات التنمية املستدامة

شاء
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رات األساسية املعتمدة يف بداية األمر يف إطار مشروع مرصد          املؤشـ  :٦اجلدول 
 اللجنة الدائمة املشتركة بني -الصـحراء الكـربى ومـنطقة السـاحل        

 الدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل

 اهلدف املؤشرات األساسية املعتمدة
 النسبة املئوية للسكان الذين يعيشون دون حد الفقر -١

 نسبة دخل املرأة إىل دخل الرجل -٢

 الرتوح من األرياف -٣

 احلالة الغذائية لألطفال حىت سن اخلامسة -٤

 القضاء على الفقر

 شغل األراضي -١
 مدى تأثر األراضي -٢
 )من حيث الزمان واملكان(هطول األمطار  -٣
 التبخر والنتح -٤
 )كماً ونوعاً(ة املستخدمة التوزع اجلغرايف للموارد املائي -٥
 مؤشر استغالل املوارد املائية القابلة لالستغالل -٦
 تطور الغطاء النبايت -٧
 تطور الكتلة احليوية النباتية -٨
 املوارد الزراعية -٩

 التنوع البيولوجي احليواين -١٠

 إدارة املوارد الطبيعية

دائمة املشتركة بني الدول ملكافحة اجلفاف واتبع هذا النهج بصورة متباينة يف البلدان األعضاء يف اللجنة ال 
فعلى سبيل املثال، أدرجت السنغال هذه املؤشرات       . يف منطقة الساحل ومرصد الصحراء الكربى ومنطقة الساحل       

األساسـية يف مصـفوفة تضـم أيضـاً مؤشـرات أثـر مرتـبطة حتديـداً بـأهداف برنامج العمل الوطين السنغالية ملكافحة                  
نـس نظـام مؤشـرات األثـر يف بـرنامج عمـلها الوطـين عـلى أساس جتربتها يف جمال مؤشرات             وبـنت تو  . )١٢(التصـحر 

التـنمية املسـتدامة، فكـثري مـن املؤشـرات املعتمدة لرصد أثر برنامج العمل الوطين سبق حتديدها أو حسابه يف إطار                
 يف وضع مؤشرات األثر املعتمدة يف أما بوركينا فاصو فتعتمد بصفة رئيسية. )١٣(األعمال املتعلقة بالتنمية املستدامة

بـرنامج العمل الوطين على تنفيذ الربنامج الوطين إلدارة معلومات الوسط البيئي الذي أنشئ بوصفه شبكة دينامية                
 .)١٤(من املؤسسات املنتجة للبيانات
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 إنشاء فالنـيجر استند يف بداية األمر، يف . وجـت بـلدان أخـرى مـثل النـيجر ومـايل وغامـبيا الـنهج نفسـه            
نظامه الوطين اخلاص برصد وتقييم برنامج العمل الوطين، إىل نواة صلبة مكونة من املشاريع الكبرية اليت اضطلعت  
ـا الدولـة وبعـض املـنظمات غـري احلكوميـة، والـيت ميكن أن توفر كمية أساسية من املعلومات املوثوق ا واملفيدة               

 .لنظام رصد وتقييم برنامج العمل الوطين

ويستهدف النهج املتبع إنشاء . مـا مـايل فـأعطت األولويـة لرصـد وتقيـيم مشـاريع مكافحـة التصـحر مـن اخلـارج                 أ 
وإدارة قائمـة معـلوماتية باملشـاريع البيـئية الـيت تنطوي على تدخل مقرر أو جار تنفيذه ميكن أن يؤثر تأثرياً مباشراً وهاماً يف         

وميـثل هـذا اخليـار، يف نظـر أصـحاب القرار املعنيني يف مايل، خيار احليطة      . البيـئة وميكـن أن يسـاعد عـلى التـنمية املسـتدامة            
 .إلنشاء نظام رصد وتقييم قائم على تقدير مدروس للقدرات اإلدارية الفعلية اليت تتمتع ا هيئة التنسيق الوطنية

وقُسم . شراتواضـطلعت غامـبيا، يف إطـار خطة عملها البيئية، بنشاط فكري ملحوظ بشأن املعايري واملؤ                
الغابات، الصيد، حفظ التربة، إدارة احليوانات الربية،     : املشـروع األول ملصـفوفة املؤشـرات إىل جمـاالت مواضـيعية           

وقـد وضع كل مؤشر   . إدارة املـراعي، إدارة املـوارد املائيـة، الطاقـة، اإلنـتاج الـزراعي وتسـويق املنـتجات الـزراعية                   
، واألهداف الكمية، )البيانات، السنة، املصدر(نقطة االنطالق : التاليةللحصـول عـلى معـلومات وفق البارامترات        

 .ومصدر البيانات، واملؤسسة املسؤولة

وأدرج املغـرب، الـذي أقـر مـنذ فـترة وجيـزة بـرنامج عملـه الوطين، ج مرصد الصحراء الكربى ومنطقة                     
قة الساحل يف استراتيجيته اخلاصة بإنشاء  اللجـنة الدائمـة املشـتركة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف منط      -السـاحل   

والتمست اجلزائر أيضاً مساعدة مرصد الصحراء الكربى ومنطقة        . نظـام وطـين لرصـد وتقييم برنامج عمله الوطين         
 .الساحل يف وضع منوذج للرصد والتقييم يف إطار إعداد برنامج عملها الوطين حالياً

 الصعوبات املصادفة ٤-٢

الئحة كاملة بالصعوبات املصادفة يف إنشاء نظام عملي لرصد وتقييم برامج العمل ليس من السهل إعداد  
 :غري أن التجارب املضطلع ا يف غرب ومشال أفريقيا تتيح إبراز الصعوبات اهلامة التالية. اخلاصة مبكافحة التصحر

 عدم إيالء األولوية للرصد والتقييم •

 هذا اجلانب من برنامج العمل الوطين أولوية خاصة يف توزيع ال يويل أصحاب القرار على الصعيد الوطين  
. وتـترتب عـلى ذلـك نـتائج مـنها عـدم وجود موارد بشرية دائمة ومتخصصة يعهد إليها بالرصد والتقييم             . املـوارد 

 فعـلى سـبيل املـثال، مل يقـم أي بـلد من البلدان الشريكة ملرصد الصحراء الكربى ومنطقة الساحل واللجنة الدائمة            
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الرصـد والتقيـيم ومؤشـرات األثـر اخلاصة     "املشـتركة بـني الـدول ملكافحـة اجلفـاف يف مـنطقة السـاحل يف مشـروع          
 بإنشاء خلية دائمة للرصد والتقييم أو مل يستطع ذلك؛" )١٥(باتفاقية مكافحة التصحر

د صـعوبة املواءمـة بـني مـنهجيات مجع املعلومات وجتهيزها بسبب كثرة نظم املعلومات والرص         •
ذلـك أن مـنهجيات وأدوات مجـع الـبيانات وجتهيـزها كـثرياً ما ختتلف من       . املوجـودة عـلى صـعيد مشـاريع التـنمية      

صـعوبة اجلمـع بـني الـبيانات املقدمـة مـن جهات خمتلفة وضعف               : ويـنجم عـن ذلـك عيـبان مهـا         . مشـروع إىل آخـر    
 إمكانات تبادل املعلومات والبيانات على الصعيدين الوطين واإلقليمي؛

 ؛)١٦(نقص املواءمة بني املقاييس املستخدمة يف حساب البيانات ومتثيلها •

يعـتقد يف كـثري من البلدان أن برنامج العمل الوطين هو   : قصـور يف فهـم بـرنامج العمـل الوطـين          •
 أو تنفيذه؛/برنامج قطاعي تابع للوزارة اليت تنسق إعداده و

 : نتائج ميكن أن يستخدمها أصحاب القرار  مواجهـة صـعوبات تقـنية ومؤسسية هامة يف توفري            •
غالـباً ما تستخدم املؤسسات املتخصصة يف إنتاج املؤشرات يف البلدان املتقدمة شبكات قواعد البيانات اإلحصائية          

ونادراً ما تضطر هذه املؤسسات إىل إنتاج أو متويل إنتاج كل البيانات الالزمة . أو غري اإلحصائية املعمول ا فعالً
ذلــك أن أغــلب . وال أدل عــلى ذلــك مــن مــثال اختــبار مؤشــرات التــنمية املســتدامة.  املؤشــرات الــيت مهــالوضــع

وليست . مؤشـرات التـنمية املستدامة اليت م البلدان املتقدمة سبق أن وضعتها يف أشكال خمتلفة هيئات متخصصة                
مجع املعلومات : إجناز مجيع مراحل العمليةاحلال كذلك يف البلدان النامية حيث جيب لوضع مؤشر معني التأكد من 

 وجتهيزها ونشرها؛

 تعلَّل الصعوبات   :عـدم اإلملـام الكـايف بـاألدوات واملنـتجات املوجودة يف جمال الرصد والتقييم               •
املصـادفة يف فهـم اجلوانـب املـنهجية للرصـد والتقيـيم جـزئياً بضعف املوارد البشرية املخصصة لرصد وتقييم برامج                   

فقد لوحظ، مثالً، يف بعض برامج العمل الوطنية أن اجلهات الفاعلة تالقي صعوبة يف التوصل إىل             . وطـنية العمـل ال  
 تشخيص دقيق لظاهرة التصحر يف بلداا أو يف التحكم بصورة مرضية بتحليل العالقات السببية؛

 عدم كفاية تنظيم املعلومات املتعلقة بالبيانات املوجودة؛ •

املنتظم للمعلومات وتوحيدها ووصفها، وعدم توافر بيانات مسقطة على ضـعف مسـتوى اجلمـع        •
خـرائط وبيانـات اقتصادية حمددة كمياً عن البيئة واملوارد الطبيعية، وعدم وجود إطار وطين رمسي لتحقيق املواءمة          

 .واالتساق بني قواعد البيانات املوجودة اخلاصة مبكافحة التصحر
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وع املؤشرات املشتركة املتعلقة باآلثار     معـايري االخـتيار وجممـ      -ثالثاً
 والعمليات اليت من شأا تيسري عقد مقارنات بني املناطق

 مالحظات عامة ١-٣

 :إىل االستنتاجات التالية) ٢٠٠١يونيه /حزيران(خلص املشاركون يف حلقة العمل الدولية املعقودة يف واغادوغو  

 خرى حىت داخل البلدان،تتباين عوامل التصحر ومظاهره من منطقة إىل أ •

ويعـد هـذا الربنامج يف بعض    . خيتـلف بـرنامج العمـل الوطـين مـن بـلد إىل آخـر شـكالً ومضـموناً                   •
ويف بلدان أخرى . البـلدان إطـاراً اسـتراتيجياً مـرجعياً لـتطوير األنشـطة املسـتقلة للجهات الفاعلة        

 يتخذ الربنامج شكل الئحة من املشاريع امللموسة الالزم تنفيذها،

فـيما خيـص تقيـيم أثـر الـربامج والسياسـات، تـتوقف اخليـارات الـيت تعـتمدها البلدان قبل كل شيء على                    •
فعلى سبيل املثال، ميكن لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى أن . قدراـا التكـنولوجية واملاليـة والفنية     

 عــلى املــتابعة الــنوعية لألثــر  تســتمد مــن الــنهج الســياقية القائمــة عــلى املشــاركة والــيت ينصــب تركيــزها  
 االقتصادي لربامج العمل الوطنية وخطط التنمية احمللية فائدةً أكرب مما تستمده من املفاهيم          -االجـتماعي   

 .التقليدية اليت يتوقف تنفيذها على توافر مواقع اختبارية وقدرات حبثية مالئمة

عة برامج العمل الوطنية، أن املستصوب هو واسـتناداً إىل هـذه األسـس، رأى املشـاركون، فـيما خيص متاب              
على أن يقدم الدعم يف بداية األمر لتطوير مؤشرات اعـتماد ـج عمـلي وتدرجيـي لوضع املؤشرات مث مواءمتها،      

وجيب أن يقترن هذا اخليار بتعزيز تبادل التجارب بني املناطق لالستفادة من . مشتركة للمناطق الرئيسية والفرعية
 .ف البلدان والتقدم حنو فهم متبادل أفضل لظروف مكافحة التصحر اخلاصة بكل منطقةمكتسبات خمتل

 :وال ريب يف أن للمؤشرات املتعلقة بالعملية حظاً أوفر يف التعميم السريع للسببني التاليني 

أـا مثرة مباشرة للتفكري يف حمتوى وأهداف اتفاقية مكافحة التصحر اليت هي نص عاملي اعتمدته     •
 يع البلدان؛مج

 .وأا روعيت من قبل يف وضع الشكل النموذجي للتقرير الوطين الواجب تقدميه إىل مؤمتر األطراف •
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مع املشكلة ويستند إىل تكييفه ومهمـا يكـن األمـر، الحـظ املشـاركون أن املؤشـر اجليـد هـو مؤشـر ميكن                
حظـوا أن عـلى كـل مـنطقة أن تسهر على     ، كمـا ال   )١٧( ويـليب احـتياجات املسـتخدم      موثـوق ـا   بيانـات وحتـليالت     

 :احترام املعايري املذكورة أدناه يف اختيار مؤشراا

جيب أن يقدم املؤشر صورة دقيقة عن احلالة اليت تثري مشكلة وجيب أن يستجيب للتغريات اليت  :املالءمة
 .توجيب أن يتضمن املؤشر عتبةً أو قيمة مستهدفة توضح االجتاها. تطرأ على هذه احلالة

 .جيب أن يكون املؤشر صاحلاً من وجهة نظر حتليلية أو أن يقوم على معارف ذاتية موثوق ا :املوثوقية

جيـب أن يكـون املؤشـر بسـيطاً ومفهوماً ومشروحاً مبصطلحات مألوفة للمستخدم يرى                :اجلدوى
شر وجيـب أن تكـون الـبيانات الالزمـة إلعداد املؤ       ". مشـكلته "أـا تعـرب تعـبري أميـناً عـن           

 .واالستفادة منها لقاء تكلفة معقولةمتاحة أو يسهل احلصول عليها 

 استكمالوينبغي . جيب أن يكون املؤشر قابالً للتحديد الكمي أو لإلسقاط على خريطة :القابلية للقياس
 .البيانات الالزمة إلعداده بانتظام بناًء على إجراءات موثوق ا

 حنو إنشاء لوحة قيادة ملكافحة التصحر: قية مكافحة التصحراملؤشرات اخلاصة برصد تنفيذ اتفا ٢-٣

اسـتخدمت املؤشـرات اخلاصة برصد تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر استخداماً مفيداً إذ أسهمت يف حتديد الشكل                 
ليوم ألي إال أن هذه املؤشرات ال ختضع ا  . الـنموذجي للـتقارير الوطـنية الـيت جيـب عـلى الـدول تقدميهـا إىل مؤمتر األطراف                  

مـتابعة منـتظمة يف األطـراف، سـواء من جانب هيئات التنسيق الوطنية يف إطار مهامها اليومية لتوجيه العملية أو من جانب        
ويف الوقت الذي جيري فيه     . شـركاء الـتعاون يف عمـليات التقيـيم الـيت يطلـبون إجـراءها يف إطـار دعمهم للعمليات الوطنية                    

تلف أنشطة االتفاقية، مثل رصد تردي األراضي، ومتابعة العملية، وتقييم األثر، وغريها،           تـنفيذ عـدة مـبادرات مـتابعة يف خم         
يشـعر أصـحاب القـرار عـلى الصـعيد الوطـين باحلاجـة إىل لوحـة قيادة شاملة تتيح هلم نظرة جمملة إىل مجيع جوانب برنامج                   

ة، بعـد استكماهلا، قاعدة للوحة القيادة هذه        وميكـن أن تشـكل مصـفوفة املؤشـرات اخلاصـة بتـنفيذ االتفاقيـ              . العمـل الوطـين   
 .بوصفها أداة تساعد يف اختاذ القرارات

وميكـن بالـتركيز عـلى اموعـة املسـتهدفة الـيت تشـكلها هيـئة التنسـيق الوطـنية حتديـد مؤشـرات التنفيذ اليت ميكن                           
 ميكن أيضاً تضمني مصفوفة املؤشرات ويف مرحـلة تـنفيذ بـرنامج العمل الوطين،        . اسـتخدامها يف تكويـن لوحـة قيـادة اهليـئة          

وستدعم مؤشرات . اخلاصـة برصـد التـنفيذ قائمـة مؤشـرات اآلثـار املترتبة على برنامج العمل الوطين املبينة يف اجلدول أدناه                
 ".برنامج العمل املنفذ تبعاً للميادين ذات األولوية املتوخاة يف االتفاقية":  املسمى٨األثر هذه املؤشر رقم 
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قائمــة املؤشــرات املقــترح اســتخدامها كمؤشــرات مشــتركة لرصــد تــنفيذ بــرنامج العمــل   :٧ اجلدول
 الوطين، شاملةً مؤشرات األثر املستمدة من أهداف الربنامج

  املؤشر بارامترات التقييم
 الوضع القانوين .
 الطابع املشترك بني القطاعات واملتعدد االختصاصات .
 التكوين وطريقة العمل .
 داملوار .

 ١ هيئة التنسيق الوطنية العاملة

 طبيعة ونطاق أنشطة اإلعالم والتدريب واالتصال .

اجلهات الفاعلة على اختالف فئاا يف حتديد خطط التنمية طرائق مشاركة  .
 احمللية يف إطار مشاريع التنمية يف املناطق املتأثرة

املشاركة الفعلية للجهات املعنية يف تنفيذ      
 وطينبرنامج العمل ال

٢ 

 مدى مشاركة البلدان املتقدمة واملنظمات الدولية .

 عدد الشركاء الذين يقدمون دعماً مالياً .

 مقدار املوارد املتاحة .

اإلجـراءات غـري الـرمسية املقـررة واملعمـول ا للتشاور ومواءمة التدابري بني        .
 البلدان الشريكة 

 ٣ الدعم الفعلي املقدم من الشركاء الدوليني

 سري العمل يف اتفاقات الشراكة الداخلية .

 االستثمارات املضطلع ا أثناء تنفيذ برنامج العمل الوطين .

 مسامهة اآللية العاملية .

 ٤ اتفاقات الشراكة املطبقة

 تدابري حمددة ومطبقة لتسهيل وصول اجلهات احمللية إىل مصادر التمويل املوجودة .

  لتعبئة املوارد الوطنية واخلارجيةول ا املعماألشكال اجلديدة واملكيفة  .
 ٥ آليات التمويل املقررة

 اعتماد وتنفيذ تدابري لتكييف أو تعزيز اإلطار املؤسسي والتشريعي .

اعـتماد وتـنفيذ تدابـري لـتعزيز قدرات املؤسسات املوجودة، على الصعيدين         .
 احمللي والوطين

 ٦ إطار مؤسسي متماسك ملكافحة التصحر

  االنسجام بني برنامج العمل الوطين واألطر االستراتيجية األخرىحتقيق .

 ربط برنامج العمل الوطين بالنهج الوطنية واإلقليمية واحمللية .

 ربط برنامج العمل الوطين بربنامج العمل دون اإلقليمي .

بـــرنامج العمــــل الوطـــين املدمــــج يف اخلطــــة   
 الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية

٧ 

 :ستوى التنفيذ وأثر التدابري التاليةم .
 حتسني األحوال املعيشية لسكان املناطق املتأثرة - 
 إدارة املوارد الطبيعية إدارة مستدامة - 
 حتسني املعرفة بظاهرة التصحر - 

ميكـن االهـتداء يف إعـداد هـذا املؤشـر العـاملي مبؤشـرات األثر املستمدة من أهداف         
 برنامج العمل الوطين

 العمـــل املـــنفذ وفقـــاً لـــلميادين ذات  بـــرنامج
 األولوية املتوخاة يف االتفاقية

٨ 

 املسؤولية يف إدارة املوارد الطبيعيةمدى تفويض اتمعات احمللية  .

 مدى إضفاء الالمركزية على تنفيذ برنامج العمل الوطين .

 إشراك اجلهات الفاعلة يف عملية الرصد والتقييم .

 إىل تعزيــز القــدرات  فعاليــة الــتدابري الــرامية  
 احمللية

٩ 

 االتفاقات املعقودة يف جمال التعاون العلمي والتقين .

 مستوى املوارد املخصصة للبحث والتطوير والتدريب .

 مستوى اعتماد التكنولوجيات على الصعيد احمللي .

ــل     ــنية ونق ــلمية والتق ــدرات الع ــز الق تعزي
 التكنولوجيا

١٠ 

 صد ومتابعة األوساط البيئيةأو تعزيز إجراءات ر/إنشاء و .

 برنامج العمل الوطيناآللية واملعايري املقررة لرصد أثر  .

 نظام املعلومات اخلاصة بالتصحر على الصعيد الوطين .

 صول اجلهات الفاعلة الرئيسية إىل املعلومات املتاحةو .

 آلية التشاور بشأن حتليل النتائج .

 ة منتظمةفإصدار التقارير بص .

ات املعمــول ــا يف رصــد وتقيــيم اإلجــراء
 برنامج العمل الوطين

١١ 
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إجياد مؤشرات أثر مشتركة انطالقاً من جمموع املؤشرات املقترحة يف مشروع مرصد الصحراء الكربى  ٣-٣
  اللجنة الدائمة املشتركة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل-ومنطقة الساحل 

 األساســية ١٤ل الدوليــة الــيت عقــدت يف واغــادوغو أيضــاً قائمــة املؤشــرات ال   تــدارس املشــاركون يف حــلقة العمــ 
 اللجنة الدائمة -املشـتركة الـيت اعـتمدها البـلدان األفـريقية األطـراف يف مشروع مرصد الصحراء الكربى ومنطقة الساحل                  

 . املالحظات التاليةونتجت عن حتليل هذه املؤشرات. املشتركة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل

 مالحظات بشأن املؤشرات األساسية املتصلة دف القضاء على الفقر: ٨اجلدول 

 املؤشر املقترح مالحظات
 :يعترف اجلميع مبالءمة هذا املؤشر مع توضيح ما يلي

 "املناطق املتأثرة بالتصحر"جيب أن يكون املقياس هو 
 ةحيدد خط الفقر لكل بلد تبعاً لظروفه اخلاص

النســبة املـــئوية للســكان الذيـــن يعيشـــون   
 دون خط الفقر

ال يعــد هــذا املؤشــر الــذي يــراعي الــتمايز بــني اجلنســني مناســباً بســبب عــدم توافــر الــبيانات  
 الالزمة حلسابه وبسبب قلة جدوى مجع البيانات بالقياس إىل تكلفتها

 نسبة دخل املرأة إىل دخل الرجل

تطور : "وبتسمية املؤشر) املناطق املتأثرة(املقياس هـذا املؤشـر مناسـب رهـناً بتحديد          
 "تدفقات اهلجرة يف املناطق املتأثرة

 الرتوح من األرياف

 احلالة الغذائية لألطفال حىت سن اخلامسة املؤشر مناسب، وتعريفه وطريقة حسابه موجودان يف مصطلحات منظمة الصحة العاملية

ــلموارد الطــبيعية   مالحظــات بشــأن املؤشــرات األساســية املتصــل    ــنمية املســتدامة ل  أوصــى :ة ــدف الت
 .املاء، التربة، النبات: املشاركون بتصنيف املؤشرات املقترحة حبسب خمتلف املوارد الطبيعية املقترحة

هطول : "وتشـمل القائمـة أيضـاً املؤشـرين الـتاليني الـلذين ليسـا مبؤشـري أثـر وإمنـا مهـا عـامالن مـن عوامل اخلطر                        
واقـترح املشـاركون اسـتبعاد هذيـن العامـلني مـن قائمـة املؤشـرات األساسـية، وإن كان جيب                    ". التـبخر والنـتح   "و" األمطـار 

 .رصدمها بانتظام
 اقتراح بتجميع املؤشرات األساسية حبسب اال: ٩اجلدول 

 اال املؤشر املقترح مالحظات
 التربة شغل األراضي 

  مدى تأثر التربة  طريقة الترجيح باالستناد إىل قياس مؤشرات أخرى ومجعهايتسم هذا املؤشر بالتعقيد ألنه يعتمد على
جيـدر باملالحظـة أن اآلبـار يف مـناطق كمـنطقة الساحل متثل عامالً من عوامل التصحر بسبب            

ويســاهم الــتوزيع اجليــد هلـذه اآلبــار يف الــتوزيع اجليــد  . الـتركز الكــبري لقطعــان املاشــية حوهلـا  
 )املراعي بوجه خاص( املوارد الطبيعية للضغط احليواين على

الـــتوزيــع اجلغـــرايف لـــلموارد 
 )كماً ونوعاً(املائية املستغلة 

مؤشـر استغالل املوارد املائية      ينبغي ربط هذا املؤشر مبعدل الوفاء باحلاجة من املياه والعجز املائي
 القابلة لالستغالل

 املاء

 تطور الغطاء النبايت 

 كتلة احليوية النباتيةتطور ال 
 املوارد الزراعية 

 النباتات

احليوانات التنوع البيولوجي احليواين يقترح متابعة تطور بعض األنواع احليوانية املمثلة يف املناطق املتأثرة
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وعلى هذا النحو، أتاحت حلقة عمل واغادوغو إجراء انتقاء أول يف قائمة املؤشرات األساسية الستخراج  
 . متثل عوامل خطراملؤشرات اليت

كمـا أتـاحت املناقشات إلقاء الضوء على درجة األولوية يف حساب املؤشرات األخرى، تبعاً لتعقيدها أو                
 .لتوافر البيانات

 -وتوضـح هـذه املالحظـات مـع ذلـك أنـه ميكـن مـنذ اآلن وضـع جمموعـة دنيـا مـن املؤشرات االجتماعية                
ومـن شأن تعميق احلوار مع املناطق األخرى، على      . تركة ملـنطقة أفـريقيا     الفيـزيائية املشـ    -االقتصـادية والـبيولوجية     

. غرار النقاش الذي دار يف حلقة عمل واغادوغو، حتسني هذه املؤشرات وجعلها مؤشرات مشتركة قابلة للمقارنة
 .عتمدةبيد أنه جيب استكمال املصفوفة بتحديد معايري وأهداف قابلة للقياس الكمي لكل مؤشر من املؤشرات امل

  توصيات ختامية-رابعاً

يـرى مرصـد الصـحراء الكـربى ومـنطقة الساحل واللجنة الدائمة املشتركة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف          
 :منطقة الساحل وجمموعة أمريكا الالتينية والكارييب ما يلي

أي قبول : ياتجيب أن توجد على املستوى السياسي إرادة عميقة وقوية لتغيري السلوكيات والعقل )أ( 
احلـوار مـع مجيـع الشـركاء وتسـهيله، واالعتراف حبقهم يف املشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة باألهداف املنشودة           

 وبوسائل بلوغها وتقييمها؛

يسـتدعي احلـوار املتعلق مبختلف جوانب الرصد والتقييم شفافية أكرب يف األنشطة والنتائج، لكي                )ب( 
  يف تعزيز إشاعة الدميقراطية وإضفاء الالمركزية؛يساهم تقاسم املعلومات

تستوجب عملية الرصد والتقييم تعاون املؤسسات األجنبية اليت لديها بيانات أساسية عن املوارد              )ج( 
وينبغي أن توافق هذه املؤسسات على تقاسم املعلومات مع اهليئات الوطنية يف . الطبيعية يف البلدان املتأثرة بالتصحر

 . األفريقية املعنية، حيث إن هذه املعلومات جتمع يف أغلب احلاالت يف إطار مشاريع التعاونالبلدان

ويقـدم مرصد الصحراء الكربى ومنطقة الساحل واللجنة الدائمة املشتركة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف        
 :منطقة الساحل وجمموعة أمريكا الالتينية والكارييب التوصيات التالية

 تدابـري رائـدة لـتعزيز القدرات الوطنية على وضع وتعميم وحدات تدريبية تركز على رصد      اختـاذ  ‘١‘
 وتقييم برامج العمل اخلاصة مبكافحة التصحر؛
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اختبار إنشاء لوحة قيادة لرصد برامج العمل الوطنية تشمل مؤشرات األثر ورصد تنفيذ الربامج،  ‘٢‘
 وفقاً لالقتراح املقدم يف هذا التقرير؛

ســري تنظــيم حــلقات عمــل وطــنية لتقيــيم تــنفيذ بــرامج العمــل الوطــنية، بغيــة إدمــاج مصــفوفة     تي ‘٣‘
 املؤشرات باعتبارها أداة توجيه للربامج؛

 ؛تشجيع وتعزيز إنشاء نظم لتداول املعلومات حول التصحر على الصعيدين الوطين ودون اإلقليمي ‘٤‘

  جمال رصد وتقييم برامج العمل؛إنشاء شبكة دولية لتبادل املعلومات والتجارب يف ‘٥‘ 

توفـري الدعـم املـايل والـتقين لـلدول الـيت تـتعهد بالقيـام عـلى املستوى الوطين برصد وتقييم برامج                   ‘٦‘
 عملها اخلاصة مبكافحة التصحر؛

ــئات         ‘٧‘ ــبكر واهلي ــذار امل ــنظم اإلن ــنيني ب ــئات واخلــرباء املع ــني اهلي ــلومات ب ــبادل املع ــز احلــوار وت تعزي
ملعــنيني بتــنفيذ بــرامج العمــل، ال بشــأن اجلوانــب العــلمية والتقــنية لــتجهيز الــبيانات واألشــخاص ا

 فحسب، وإمنا بشأن اجلوانب االجتماعية والسياسية لتدابري مكافحة آثار اجلفاف أيضاً؛

تيسـري إنشـاء شـبكة بـني بلدان اجلنوب بشأن الرصد والتقييم واالستفادة من احملافل املعقودة بني                    ‘٨‘
ا وآسـيا أو بـني أفـريقيا وأمـريكا الالتيـنية ألجل تبادل التجارب وتنظيم لقاءات مواضيعية          أفـريقي 

 .بشأن خمتلف جوانب رصد وتقييم برامج العمل اخلاصة مبكافحة التصحر

 احلواشي

 مـن اتفاقيـة مكافحة التصحر، النظام   ١، كمـا ورد تعـريفه يف املـادة    "األراضـي "يقصـد مبصـطلح      )١(
يولوجي األرضـي الـذي يشـمل الـتربة والنـباتات والكائـنات احليـة األخـرى والظواهر اإليكولوجية                الـب  -اإلنـتاجي   

 .واهليدرولوجية اليت حتدث داخل هذا النظام

انظـر مرصـد الصـحراء الكـربى ومـنطقة السـاحل واللجـنة الدائمـة املشـتركة بـني الدول ملكافحة                     )٢(
 .صفوفة املؤشرات اخلاصة بتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحردليل استخدام م: ١٩٩٨اجلفاف يف منطقة الساحل، 

 .Hardy et al, IIDD, 1997 انظر )٣(

 .A/AC.241/INF.4 انظر الوثيقة )٤( 
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