
  اتفاقية مكافحة
  التصحر

    األمم املتحدة
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.09-61980    290709    300709 

  مؤمتر األطراف
  جلنة العلم والتكنولوجيا

  الدورة التاسعة
  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥- ٢٢بوينس آيرس، 

  من جدول األعمال املؤقت) ج(٤البند 
  طار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر مـن أجـل تعزيـز تنفيـذ             اخلطة وإ 

   جلنة العلم والتكنولوجيا- ) ٢٠١٨- ٢٠٠٨(االتفاقية    
   األهـداف   حتقيـق طرق لقياس التقدم املُحرز يف      البشأن أفضل   املقدمة  املشورة  

   من اخلطة وإطار العمل االسـتراتيجيني للـسنوات         ٣ و ٢ و ١االستراتيجية     
  )٢٠١٨- ٢٠٠٨( من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية العشر   

 حتقيـق طرق لقيـاس التقـدم املُحـرز يف       البشأن أفضل   املقدمة  املشورة  
   من اخلطة وإطار العمل االسـتراتيجيني       ٣ و ٢ و ١األهداف االستراتيجية   

  )٢٠١٨-٢٠٠٨(للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية    
 مذكرة من األمانة

 موجز

يف  لقياس التقدم احملرز طريقةأن تقدم املشورة بشأن أفضل   ،  ٨-م أ /٣ه  متر األطراف إىل جلنة العلم والتكنولوجيا، يف مقرر       طلب مؤ  
 ).االستراتيجية(طة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية اخل من ٣ و٢ و١ األهداف االستراتيجية حتقيق

تقييم األثـر   ذت عملية استشارية لتحديد جمموعة دنيا من مؤشرات         جلنة العلم والتكنولوجيا ونفّ   استحدثت  ك،  واستجابة لذل  
 لقيـاس مـدى حتقيـق األهـداف     وعلى الصعيد العـاملي    البلدان األطراف املتأثرة      يف اليت ميكن أن تستخدم   وللتوصية هبذه املؤشرات    

األثر تقييم لألدبيات ومشاورة عاملية لألطراف املتأثرة بشأن مؤشرات متعمق استعراض ) أ( :وتضمنت العملية ما يلي .االستراتيجية الثالثة
اإلقليمية اخلمسة بشأن املنـهجيات وخطـوط األسـاس         املدرجة يف املرفقات    ميع اجلهات الفاعلة    جلمشاورة  ) ب(املستخدمة حالياً؛   

  . الدوليةتوفر البيانات يف وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية مدىدراسة عن إجراء ) ج(بناء القدرات؛ يف جمال حتياجات االو
من مؤشرات تقيـيم   مؤشراً ١١حتليالت معمقة لنتائج خمتلف الدراسات، مت حتديد جمموعة دنيا مكونة من          بعد إجراء   و 

ابلة للتطبيق على الصعيدين الـوطين       وق ، وحمددة ، وموثوقة ،قابلة للقياس هي مؤشرات   واملؤشرات اليت وقع عليها االختيار      . األثر
  .توفر البيانات القائمةملدى تستجيب لظروف البلدان النامية واحتياجاهتا اخلاصة، وهي  وفعالة من حيث التكلفة؛ و،والعاملي

خطوط األساس العملية،    :عن بتوصيات   مرفقة، فإهنا   هلا هذه األخرية  واستخدام  لألطراف  املؤشرات فائدة هذه ولكفالة   
، والبيانات واملعلومات الالزمة، واملصادر احملتملـة هلـذه البيانـات           التواتر الواقعي لعمليات التتبع   األهداف القابلة للتحقيق، و   و

 . استخداماً فعاالًملؤشراتاقدرات لكفالة استخدام البناء يف جمال حتياجات األطراف الواملعلومات، فضالً عن تقييم 
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  والسياق اخللفية - أوالً 
 ٢٦يف  سـرياهنا    وبدأ   ١٩٩٤يونيه  / حزيران ١٧اإلطارية ملكافحة التصحر يف     األمم املتحدة   اعُتمدت اتفاقية     - ١

ـ األطـراف   ما برحـت    ومنذ ذلك احلني،    . ١٩٩٦ديسمرب  /كانون األول    : جهـوداً متواصـلة مـن أجـل       ذل  تب
) ب(زيادة فهم مدى وشدة التصحر وتردي األراضي واجلفاف على الصعيد الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمـي؛                ) أ(

وضع وتنفيذ االستراتيجيات وحتديد أولويات األنشطة الرامية إىل مكافحة التصحر وتردي األراضي واجلفاف بطريقـة     
اب مصلحة متعددين، مبا يف ذلك الوكاالت احلكومية، ومنظمات اجملتمـع املـدين،             قائمة على املشاركة تشمل أصح    

رصد تنفيذ هـذه    ) ج(التعاون الدويل؛   يف إطار   شركاء  الن، واملؤسسات اإلقليمية ودون اإلقليمية، و     ووالشركاء العلمي 
  .راض تنفيذ االتفاقيةانطوت هذه املهمة األخرية على املشاركة النشيطة للجنة استعقد و. األنشطة ونتائجها

 أن تركـز    ، باتفاق مشترك  ،وبعد مضي أكثر من عقد على بداية تنفيذ االتفاقية، قررت مجيع األطراف             - ٢
تركيزاً مستحقاً على ما لتنفيذ االستراتيجيات واألنشطة املفصلة يف برامج العمل الوطنية، وبرامج العمـل دون                

على السكان املتأثرين ونظمهم اإليكولوجية، فضالً عن الفوائد احملققة         اإلقليمية، وبرامج العمل اإلقليمية من أثر       
وأدى هذا التوافق يف اآلراء إىل وضع خطة وإطار عمل استراتيجيني لسنوات عشر             . للمجتمع العاملي بشكل عام   

ؤمتر األطراف ، مت اعتمادمها خالل الدورة الثامنة مل)االستراتيجية) (٢٠١٨- ٢٠٠٨(من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 
هنجاً إدارياً قائماً على النتائج،     األطراف، يف هذه االستراتيجية،     واعتمدت  . ٢٠٠٧اليت ُعقدت يف مدريد يف عام       

عما يقابلها من مؤشرات تقييم األثر واألداء من أربعة أهداف استراتيجية ومخسة أهداف تشغيلية، فضالً حتديد مع 
  .قياس التقدم احملرزأجل 

  مؤمتر األطراف للجنة العلم والتكنولوجيا أسندها املهمة اليت

مؤمتر األطراف يف دورتـه     ، أن تقدم املشورة إىل      ٨- م أ /٣طُلب إىل جلنة العلم والتكنولوجيا، يف املقرر          - ٣
أفضل طريقة لقياس التقدم احملرز يف حتقيـق األهـداف          شأن  التاسعة، عن طريق جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، ب       

  .مداوالت الدورة التاسعة ونتائجهامجلة أمور منها  من االستراتيجية، باالستناد إىل ٣و ٢ و١جية االستراتي

تقييم استخدام مؤشرات لتتمثل يف وأخطرت جلنة العلم والتكنولوجيا بأن أفضل طريقة لقياس هذا التقدم   - ٤
مفيدة وميكـن    شرات األثر هذه  عدد من الشروط لكي تكون مؤ     استيفاء  غري أن اللجنة الحظت أنه جيب       . ألثرا

  :أن تستخدمهالألطراف 

  لتفادي إرباك املستخدمني؛تكون هذه املؤشرات كثرية إىل حد مفرط وذلك ينبغي أال   )أ(  
  ملكافحة التصحر؛ترابطة وقابلة للربط مبا ُينفَّذ من أنشطة ينبغي أن تكون حمددة، أي م  )ب(  
  حقاً؛احملرز قياس التقدم وذلك من أجل داف ينبغي أن تكون مرتبطة خبطوط أساس وأه  )ج(  
  لتقييم نوعي؛إخضاعها أو ميكن ) كمياً(ينبغي أن تكون قابلة للقياس   )د(  
لكفالة توفر  وذلك  " حتصيل ما هو حاصل   "هتدف إىل   ينبغي أن تستفيد من املعارف القائمة وأال          )ه(  

  .اكتساب هذه القدرة بسهولة أو هاالقدرة على استخدام
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كتب جلنة العلم والتكنولوجيا عملية ونفذ جمموعة من األنشطة من أجل حتديـد  فقد استحدث ملك  لذو  - ٥
 من هذه الوثيقة وصف ١ويرد يف املرفق . غريها من املعايري اهلامةجمموعة دنيا من املؤشرات اليت تفي هبذه املعايري و

األثر املوصـى هبـا،     تقييم   الدنيا من مؤشرات     اجملموعة: ويتضمن هذا التقرير نتائج العملية    . مفصل هلذه العملية  
  .ملدى صلتها باالتفاقية، وتوصيات بشأن استخدامهاموجزة ومناقشة 

  األثرتقييم  اجملموعة الدنيا من مؤشرات - ثانياً 
على أساس حتليل معمق لنتائج الدراسات املختلفة الوارد وصفها يف املرفـق، ومـشاورات األقـران،                  - ٦

نة العلم والتكنولوجيا، الذي قُدم إليه مشروع للتقرير والتقرير النهائي، أُوصيت األطـراف       مكتب جل وإسهامات  
  .األثرتقييم باستخدام جمموعة دنيا من مؤشرات 

امليـاه  ( األوىل من املؤشرات األحد عشر على مقاييس رفاه السكان املتـأثرين             ةوتركز املؤشرات األربع    - ٧
الفقر، ومؤشر خط  ق املتأثرة، ونسبة السكان يف املناطق املتأثرة الذين يعيشون فوق            يف املناط  حداملتوفرة للفرد الوا  

يف احلرارية املـستهلكة    نصيب الفرد من السعرات     /أو استهالك األغذية  /التنمية البشرية، وسوء تغذية األطفال و     
تردي األراضي، والتنـوع  مستوى  (على حالة النظم اإليكولوجية     أخرى  وتركز أربعة مؤشرات    ). املناطق املتأثرة 

، بينمـا جتمـع     )البيولوجي النبايت واحليواين، ومؤشر القحولة، ومستوى خمزونات الكربون فوق األرض وحتتها          
تغري استخدام األراضي، وحالة الغطاء األرضـي، واألراضـي         (املؤشرات الثالثة األخرية بني عناصر من كليهما        

  ).اخلاضعة لإلدارة املستدامة لألراضي

   نصيب الفرد من املياه املتوفرة يف املناطق املتأثرة-  ألف

  . رصد حتسن وصول السكان املتأثرين إىل مصادر املياه: اهلدف  - ٨

ويقترن اجلفاف والتصحر   . يؤثر تردي األراضي يف كمية اإلمدادات باملياه العذبة ونوعيتها        : الصلة باالتفاقية   - ٩
، ويشري نص االتفاقية بشكل متكرر إىل ندرة املياه       . املياه اجلوفية طبقات  ات و املياه يف األهنار والبحري   باخنفاض منسوب   

  .إجهادات إضافية يف املناطق اجلافةحدوث أن تتسبب زيادة ندرة املياه كنتيجة لتغري املناخ يف ومن املتوقع 

   التغري يف استخدام األراضي-  باء

  . اإلنتاجية أو الوقائية للموارد األرضيةإبراز التغريات الطارئة على االستخدامات : اهلدف  - ١٠

لتخطـيط اسـتخدام    بالنـسبة   تكتسي املعلومات املتعلقة بتغري استخدام األراضي أمهية بالغة         : الصلة باالتفاقية   -١١
وتوفر التغريات الطارئة على األراضي الصاحلة للزراعـة        . األراضي على حنو متكامل ومستدام وكمؤشر للتغري االقتصادي       

اضي املزروعة الدائمة واملناطق املغطاة باألحراج معلومات مهمة بشأن ما أويت بلد ما من موارد زراعية وحرجيـة،                  واألر
فمن الناحية االقتصادية، ستسفر التغريات الطارئة على استخدام األراضي عن تغريات           . سواء من منظور اقتصادي أو بيئي     

 االستخدام غري املستدام لألراضي عامالً مهماً يف التعرية والتصحر          عّد ويُ .يف حجم املنتجات املتوفرة وتؤثر يف فرص العمل       
  . وقد يشكل خطراً على النظم اإليكولوجية، مما يؤدي إىل فقدان املوئل الطبيعي وإىل تغريات يف املنظر الطبيعي



ICCD/COP(9)/CST/4 
Page 5 

   الفقرخط نسبة السكان يف املناطق املتأثرة الذين يعيشون فوق -  جيم

ومعدالت الفقر الوطنية هي أحد املقاييس األساسية ملستويات . هو اخلاصية احملددة للتخلفالفقر : اهلدف  - ١٢
تقـديرات  أسـاس   وتقوم التقديرات الوطنية على     .  فقراً األكثراملعيشة، وهي توجه االنتباه حصراً إىل الذين هم         

  .سر املعيشيةاملستخلصة من الدراسات االستقصائية لألياً واجملموعات الفرعية املرجحة سكان

تكتسي مقاييس الفقر أمهية كبرية عند تقييم أثر اإلجراءات املتخذة ضد التصحر نظراً للمكانة              : الصلة باالتفاقية   -١٣
ويتوقف  )١(ونتيجة من نتائجهما يف الوقت نفسه      .دي األراضي والتصحر  لترأحد األسباب اجلذرية    باعتباره  املركزية للفقر   

. ظام اإليكولوجي يف املناطق املتأثرة، وميكن أن تؤثر هذه األخرية بدورها يف مستوى الفقر             الدخل بشدة على خدمات الن    
  .)٢(على خدمات النظام اإليكولوجيكما أن عدة ُمحدِّدات لرفاه اإلنسان تتوقف بصورة مباشرة 

نـصيب  /أو االستهالك الغـذائي   /سوء تغذية األطفال و    -  دال
  يف املناطق املتأثرةكة احلرارية املستهلالفرد من السعرات 

الطويلة األجل وسوء التغذية املؤدي إىل نقص       تغذوية  هدف هذا املؤشر هو قياس االختالالت ال      : اهلدف  - ١٤
  .وزيادة الوزن) مقيماً مبستويات نقص الوزن ووقف النمو(التغذية 

الرعاية الصحية األولية جات وتكتسي تلبية احتيا. هناك ترابط وثيق بني الصحة والتنمية: الصلة باالتفاقية  - ١٥
هي أفضل مؤشـر    تغذوية  واحلالة ال . لتحقيق التنمية املستدامة  بالنسبة  واملتطلبات الغذائية لألطفال أمهية أساسية      

  .توفر خدمات النظم اإليكولوجيةدى عاملي لرفاه األطفال ومل

  مؤشر التنمية البشرية -  هاء

وهذا املؤشر  .  لقياس حالة رفاه السكان والتغريات الطارئة عليه       مؤشر التنمية البشرية هو حماولة    : اهلدف  - ١٦
 عمر مديد وصحة جيدة؛ والوصول إىل املعارف واملعدل :جمموعة من اإلجنازات الثالثية األبعاد للتنمية البشريةميثل 

فرد من الناتج   الالعايل؛ ونصيب   مؤسسات التعليم   التعليم االبتدائي والثانوي و   مدارس  اإلمجايل العام للتسجيل يف     
باالستناد إىل  املؤشر  هذا  ويتم بناء   .  الواليات املتحدة، على التوايل    اتالقوة الشرائية بدوالر  مبعادل  احمللي اإلمجايل   

  .مؤشرات متوفرة على الصعيد العاملي باستخدام منهجية بسيطة وشفافة

يسه أي مؤشر مركب مبفرده، فإن مؤشر  يقنرغم أن مفهوم التنمية البشرية أوسع من أ: الصلة باالتفاقية  - ١٧
نصيب الفرد الواحد من الناتج احمللي اإلمجايل بوصفه مقياساً موجزاً لرفاه           ؤشر  التنمية البشرية يوفر بديالً قوياً مل     

                                                      

)١( M. Snel, and A. Bot, “Some suggested indicators for land degradation assessment of 

drylands”, draft paper.  
)٢(  A.K. Duraiappah and M. Roy, “Poverty and Ecosystems: Prototype assessment and 

reporting method, Kenya case study”, International Institute for Sustainable Development, July 2007, p. 3, 

available at <www.iisd.org>.  
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أن يكون مـن    ويوفر مؤشر التنمية البشرية بيانات عن احلالة واالجتاهات يف بلد بأكمله، ولكن ينبغي              . اإلنسان
وإن كان األمر كذلك، سيكون ذلك بديالً . العديد من احلاالت توفري هذه البيانات عن املناطق املتأثرة     يف  املمكن  

  .اجلهود املبذولة ملكافحة آثار التصحر على أسباب معيشة الشعوبلقياس أثر فعاالً 

  مستوى تردي األراضي -  واو

تنفيـذ  مـدى   يقيس  كما  . د الوطين املؤشر مدى تردي األراضي وشدته على الصعي      هذا  يقيس  : اهلدف  - ١٨
  .االتفاقات والربامج الرامية إىل معاجلة أسباب تردي األراضي واستصالح األراضي املتردية

ويوفر تقييم درجة تردي    . ة معاجلة تردي األراضي واجلفاف    هماالتفاقية م لقد أنيطت ب  : الصلة باالتفاقية   - ١٩
لتنمية اً أمام ا  تردي األراضي عائق  يشكل  و. ت النظم اإليكولوجية  خدمااستعادة  األراضي مؤشراً للتقدم احملرز يف      

ويهدد تردي األراضي وفقدان التربة أسباب معيـشة         .لزراعة املستدامة بوجه خاص   أمام ا املستدامة بوجه عام، و   
ئية وحفظ  األمن الغذائي يف املستقبل، مع ما يترتب على ذلك من آثار يف املوارد املا             كما يهدد   املاليني من الناس    
  .التنوع البيولوجي

  التنوع البيولوجي النبايت واحليواين -  زاي

احملددة يف اتفاقية التنوع البيولوجي الـيت       املتطلبات  ُوضع مؤشر سالمة التنوع البيولوجي لتلبية       : اهلدف  - ٢٠
 للتغريات علـى  تنص على أن مؤشر تغري التنوع البيولوجي ينبغي أن يكون سليماً من ا لناحية العلمية، وحساساً          

، ويكون مستويات مكانية وزمانية ذات صلة بالسياسات، وأن يسمح باملقارنة مع حالة مرجعية وهدف سياسايت          
قابالً لالستخدام يف مناذج اإلسقاطات املقبلة وقابالً للجمع والتفصيل على صعيد النظام اإليكولـوجي وعلـى                

مؤشراً  تتطلب اتفاقية التنوع البيولوجي أن يكون هذا املؤشر          وباإلضافة إىل ذلك،   .)٣(الصعيدين الوطين والدويل  
مقبوالً على نطاق واسع، وقابالً للقياس مبا يكفي من الدقة بتكلفـة ميكـن              يسهل فهمه واستخدامه وأن يكون      

والغرض من مؤشر سالمة التنوع البيولوجي هو املساعدة على حتقيق هدف موقعي اتفاقيـة التنـوع                 .)٤(حتملها
 يف املعدل احلايل لفقدان التنوع البيولوجي على كل ٢٠١٠حتقيق خفض ملموس حبلول عام " املتمثل يف لوجيالبيو

  . )٥("من الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين

من املدخالت األساسية يف االتفاقية،     هو  إن معرفة التنوع البيولوجي النبايت واحليواين       : الصلة باالتفاقية   - ٢١
 حتديد خط األساس للتعرف على التغريات اليت يسببها الضغط على اسـتخدام األرض للـنظم                اليت تساعد على  

                                                      

)٣(  R.J. Scholes and R. Biggs, “A biodiversity intactness index”, Nature, vol. 434 (March 

2005), pp. 45–49; R. Biggs, B. Reyers and R.J. Scholes, “A biodiversity intactness score for South Africa”, 

South African Journal of Science, vol. 102 (August 2006), pp. 277–283.  
)٤(  Biggs, Reyers and Scholes, ibid. 

)٥(  G.M. Mace, “An index of intactness”, Nature, vol. 434 (March 2005), pp. 32-33, available 

at <www.scidev.net/uploads/File//pdffiles/nature/434032a.pdf>.  
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التربـة  (وهناك عالقات مباشرة وغري مباشرة بني حالة املوارد الطبيعيـة           . اإليكولوجية الطبيعية وحالة التنوع البيولوجي    
، )األنواع احليوانية والنباتية واجلرثوميـة    ( األنواع   ، والتنوع البيولوجي على مستوى    )والنباتات واملياه والنظم اإليكولوجية   

وتأيت الـتغريات   . وإدارة تلك املوارد  ) املوائل والتفاعالت والوظائف  (والتنوع البيولوجي على صعيد النظام اإليكولوجي       
يف رسات اإلدارية   وتؤثر املما . الطارئة على التنوع البيولوجي نتيجة لتردي األراضي وإدارة األراضي بطريقة غري مستدامة           

  . السلع واخلدمات اإليكولوجيةقدرة مستخدمي األراضي على حفظ املوارد وضمان استمرارها وتوفري

   القحولةمؤشر -  حاء

بتصنيف املناطق  ) الوارد أدناه انظر اجلدول    (٥- وسني ٤-اإلسهام يف املؤشرين األساسيني لالتفاقية سني     : اهلدف  -٢٢
  .فقدان اإلنتاجية األولية للنظم اإليكولوجية على املدى الطويلحيث ألراضي من املعرضة للتصحر ورصد تردي ا

. ال تشري االتفاقية إىل التصحر فحسب، بل أيضاً إىل آثار تردي األراضي واجلفـاف             : الصلة باالتفاقية   - ٢٣
 ضمن فتـرة    فواصل زمنية بني حاالت نقص املياه وفائضها بسبب تغريات املناخ         القحولة بتحديد   مؤشر  ويسمح  

وهذا مؤشر أساسي لوصف مناطق حساسة ومتأثرة بالتصحر، ولبناء مؤشـرات مقترنـة بتـردي               .  حمددة زمنية
  .)٦(إنتاجيتهااألراضي و

   األرضياءحالة الغط -  طاء

 بتقدمي مؤشرين متكاملني مناسـبني      ٥-  وسني ٤- اإلسهام يف املؤشرين األساسيني لالتفاقية سني     : اهلدف  - ٢٤
راضي من حيث فقدان اإلنتاجية األولية للنظم اإليكولوجية على املدى الطويل ومراعاة آثار سقوط لرصد تردي األ

  .األمطار على صايف اإلنتاجية األولية

االستشعار عن بعـد لتحديـد      تقنية  يستخدم التقييم العاملي لتردي األراضي وحتسنها       : الصلة باالتفاقية   - ٢٥
هو مؤشرات حالة الغطاء األرضي     اهلدف من   و. التردي أو عكسه  اجتاه  فيها وقف   املناطق املتردية واملناطق اليت مت      

واملؤشران املقترحان مها صايف اإلنتاجية األولية    . على املستوى العاملي  بالتحديد ما تتطلبه االتفاقية من تقييم كمي        
  . وكفاءة استخدام األمطار

  هامستوى خمزونات الكربون املوجودة فوق األرض وحتت -  اءي

تشجيع البلدان على اإلحاطة علماً مبخزوناهتا من الكربون وتسجيل التغريات الطارئـة علـى              : اهلدف  - ٢٦
  .املخزونات املوجودة فوق األرض وحتتها بوصفها منفعة عاملية

                                                      

د حّدُمعامل  وهي   .القحولة حالة بيئية طبيعية تصف حاالت مناخية قصوى تشري بوجه خاص إىل ندرة املياه              )٦(
تؤثر رطوبة التربة يف توزيع النباتات ومنط منوها، ويف النشاط و .خلصائص النظم اإليكولوجية اليت تؤثر يف القدرات الصحية للتربة

وهي جزء من إجراء تقيـيم   .اجلرثومي للتربة، وتعرية التربة، والتعرية الرحيية، وحتركات املغذيات، وغري ذلك من خصائص التربة
تقييم " فحته يف املناطق اجلافة   تردي األراضي الذي سيسمح بفهم طريقة وضع استراتيجيات وهنج لتخفيف تردي األراضي ومكا            

 .٢٠٠٧أبريل /، نيسان)احلالة/الضغط(، جمموعة املؤشرات الفيزيائية احليوية، ٢تردي األراضي يف املناطق اجلافة، التقرير الفين 
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ويتمثل أحد مقـاييس    . من أهداف االتفاقية خفض تردي األراضي ومكافحة اجلفاف       : الصلة باالتفاقية   - ٢٧
الكربـون  لعزل  و. ذا الصدد يف زيادة خمزونات الكربون احملتفظ هبا فوق األرض وحتتها على السواء            النجاح يف ه  
بشأن تغري املنـاخ قيـام      طلب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية      تومن املرجح أن ت   . لتغري املناخ بالنسبة  أمهية عاملية   

  .املمكن توفري تقديرات مالئمةخمزوناهتا من الكربون ويبدو حالياً أن من األطراف فيها بقياس 

   اخلاضعة إلدارة مستدامةألراضيا – كاف

فهي تـؤثر يف البيـاض،    .تشكل اإلدارة املستدامة لألراضي بديالً مهماً لعدد من املنافع العاملية        : اهلدف  - ٢٨
وتـسعى اإلدارة   . اخالكربون، اليت تترتب عليها مجيعاً آثار يف تغري املن        عزل  النتح، والغطاء النبايت، و    -  والتبخر

كثري من  املستدامة لألراضي إىل املواءمة بني هديف اإلنتاج الزراعي واحلماية البيئية املتكاملني ولكن املتضاربني يف               
على صعيد املزرعة واجملتمع احمللي وعلى الـصعيد        يتمثل اهلدف يف عملية مفاضلة متفق عليها        وجيب أن   . ألحيانا

 وإمنا يف معرفة السبيل إىل التعايش كررفة السبيل إىل حفظ الطبيعة يف حالتها البليست معواملسألة احملورية . الدويل
  . )٧(مع الطبيعة من أجل احلفاظ على وظائف املوارد األرضية لفائدة اجملتمع بطريقة مستدامة

يكتسيان أمهية عاملية   اللذين  تكوينه  تؤثر اإلدارة املستدامة لألراضي يف الغطاء النبايت و       : الصلة باالتفاقية   - ٢٩
أيضاً من تعرية التربة والترسب يف اجملاري املائية حتّد إلدارة املستدامة لألراضي كما أن ا. للتنوع البيولوجيبالنسبة 

هي ومن مث فإن اإلدارة املستدامة لألراضي       . والبحريات، اللذين يؤثران يف احتباس املياه والتوازن املائي اإلقليمي        
  .دد من الفوائد العامليةلعمقياس فّعال 

  التوصيات - ثالثاً 
  األثـر؛  تقيـيم   اجملموعة الدنيا من مؤشرات     ) أ( :استناداً إىل ما سبق، يقدم هذا الفصل توصيات بشأن          - ٣٠

متطلبات ) د( البيانات واملعلومات؛    حيازة  ) ج(؛  املستويات املستهدفة  تتبع املؤشرات و   واترخط األساس وت  ) ب(
  .بناء القدرات

  األثرتقييم اجملموعة الدنيا من مؤشرات  -  فأل

مـن   مؤشراً   ١١حتليالت معمقة لنتائج خمتلف الدراسات، مت حتديد جمموعة دنيا مكونة من            بعد إجراء     - ٣١
قابلـة للقيـاس،   هي مؤشـرات   واملؤشرات اليت وقع عليها االختيار       .ويوصى باستخدامها مؤشرات تقييم األثر    

لتطبيق على الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي، وفعالة من حيـث التكلفـة؛ وهـي              وموثوقة، وحمددة، وقابلة ل   
املؤشرات يف اجلـدول    ترد هذه   و. تستجيب لظروف البلدان النامية واحتياجاهتا اخلاصة، ولتوفر البيانات القائمة        

 االستراتيجية ويبني مدى الوارد أدناه، الذي يربطها بكل من املؤشرات األساسية واألهداف االستراتيجية احملددة يف
  .أو العاملي/مالءمتها لالستخدام على الصعيد الوطين و

                                                      

)٧(  The World Bank, World Development Report 1990, 2000–2001, and 2006 editions.  
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   املوصى هبا فيما يتعلق باألهداف االستراتيجية واملؤشرات األساسيةاألثرتقييم مؤشرات جمموعة 

  املوصى هبااألثرتقييم جمموعة مؤشرات 

 الصعيد العاملي الصعيد الوطين 

 معيشة السكان املتأثرينحتسني أحوال  :١اهلدف 

اخنفاض عدد األشـخاص   :١-سنياملؤشر األساسي 
 األراضي  يترد/عملية التصحر جراء  املتأثرين سلباً من    

 واجلفاف

 يف   لكـل فـرد    املياه املتوفرة  - أوالً  •
  املناطق املتأثرة

 التغري يف استخدام األراضي -ثانياً   •

يف لكل فرد   املياه املتوفرة    - أوالً  •
 طق املتأثرةاملنا

زيادة نسبة األسر املعيـشية     : ٢-سنياملؤشر األساسي   
 .الفقر يف املناطق املتأثرةخط اليت تعيش فوق 

نسبة السكان يف املناطق املتأثرة      -ثالثاً    •
  الفقرخطالذين يعيشون فوق 

نـسبة الـسكان يف      - ثالثاً    •
ــ ــاطق املتأث ــذين ـاملن رة ال

 الفقرخط يعيشون فوق 

اخنفاض نسبة السكان الذين  :٣-سنياسي املؤشر األس
يستهلكون أقل من املستوى األدىن من طاقة التغذية يف         

  .املناطق املتأثرة

أو /سوء تغذية األطفـال و     -  رابعاً  •
نصيب الفرد من /االستهالك الغذائي

يف احلرارية املـستهلكة    السعرات  
 املناطق املتأثرة

مؤشر التنمية البشرية    - خامساً  •
ريف برنـامج األمـم     حسب تع 

 املتحدة اإلمنائي

 حتسني حالة النظم اإليكولوجية :٢اهلدف 

 املساحة اإلمجاليـة    اخنفاض :٤-سنياملؤشر األساسي   
 تردي األراضي واجلفاف/التصحراملتأثرة من جراء 

  التغري يف استخدام األراضي - ثانياً   •
مستوى تردي األراضي    - سادساً    •

عرية بفعل  مبا يف ذلك التملح والت    (
 ).الرياح، اخلواملياه 

 

زيادات صايف اإلنتاجية  :٥- سنياملؤشر األساسي 
 . يف املناطق املتأثرةيةاألول

التنوع البيولوجي النبايت    - سابعاً    •
  واحليواين

  القحولةمؤشر –ثامناً   •

  حالة الغطاء األرضي - تاسعاً   •
 

 عال لالتفاقيةفالتنفيذ الفوائد عاملية من خالل  حتقيق :٣اهلدف 

التنوع البيولـوجي النبـايت      -سابعاً    • 
  واحليواين

 

نـسبة الـسكان يف    - ثالثاً   •
املناطق املتأثرة الذين يعيشون    

  الفقرخطفوق 

 يف خمزونـات  زياداتال :٦-  سنياملؤشر األساسي
يف ) النباتيـة لة األحيائيـة    تكالتربة وال (الكربون  

 .املناطق املتأثرة

ت الكربـون فـوق     خمزونا -عاشراً  •
 األرض وحتتها

 

منـاطق الـنظم    :٧-  سـني املؤشـر األساسـي  
اإليكولوجية احلرجية والزراعية والنظم اإليكولوجية 

 للزراعة املائية اخلاضعة لإلدارة املستدامة

إلدارة املـستدامة   ا -حادي عـشر      •
 لألراضي

ــادي عــشر    • إلدارة ا - ح
 املستدامة لألراضي
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  واألهدافاتر عمليات تتبع املؤشرات وط األساس وتوخط – باء

  خط األساس - ١

وتـستخدم األطـراف    . خطوط األساس مهمة ولكن ينبغي حتديدها حبذر لضمان فائدهتا كنقطة مراقبة            - ٣٢
  : ويوصى مبا يلي. بالفعل عدداً من خطوط األساس املقترنة باملؤشرات املوصى هبا

  ؛هذهاس ينبغي لألطراف أن تواصل استخدام خطوط األس  )أ(  
ينبغي أوالً، ف: عندما تكون هناك حاجة إىل خطوط أساس جديدة، ينبغي اختيارها بطريقة عملية  )ب(  

ينبغي أن تكون متوافقة مع     ثانياً،  ولضمان املوثوقية والدقة؛    وذلك  بعيد جداً،   أال تعود خطوط األساس إىل زمن       
خطوط أساس جديدة يف غضون الفترة مـن عـام          ومن املقترح حتديد    .  أعوام ١٠اليت تدوم   أجل االستراتيجية   

  .٢٠٠٩ إىل عام ٢٠٠٠

   تتبع املؤشراتواترعملياتت - ٢

ملبادئ التوجيهية لإلبالغ اليت تضعها حاليـاً جلنـة         تواتر عمليات رد التتبع متوافقاً مع ا      جيب أن يكون      - ٣٣
مـثالً  (قياسها لالستجابة اليت ُيراد    استعراض تنفيذ االتفاقية، وينبغي أن يراعي حساسية عناصر النظم البيولوجية         

  ). جتديد األراضي املتردية، والغطاء احلرجي، اخل

، فإنه يوصـى  ٢٠١٢أعوام، وأن دورة اإلبالغ األوىل مقررة لعام ميتد لعشرة   االستراتيجية  أجل  ومبا أن     - ٣٤
  . لنظام لالستجابةأربعة أعوام أو أكثر، وفقاً حلساسية اكل تتبع املؤشرات تواتر عمليات بأن يكون 

  األهداف - ٣

األطراف هي الكيانات الوحيدة اليت ميكن أن تقدر بدقة القدرات البشرية، واملوارد املالية وغري املاليـة،                  - ٣٥
يف حتديد أهداف معقولة تؤثر وهذه العوامل .  احمللي والعاملي املتاح هلادعم السياسايتالفضالً عن مستويات ونوعية 

  .وقابلة للتحقيق

قدر وينبغي . ويوصى بأن ُيطلب إىل األطراف أن حتدد أهدافاً تسعى إىل حتقيقها وختضع للمساءلة بشأهنا               - ٣٦
، واملساحات األرضـية،    حجامقابلة للتحديد كمياً من حيث النسب املئوية، واأل       أن تكون األهداف    ،  املستطاع

   .إىل ذلكوأطنان الكربون احملتبس، وعدد األنواع، وختصيص امليزانية، وما 

  مجع البيانات واملعلومات -  جيم

، توجد بعض البيانات واملعلومات الالزمة يف بلدان )انظر املرفق(الدراسات اإلقليمية ما أفادت به حسب   - ٣٧
  .فعال للمعارفالتقاسم الغري أنه جيب وضع استراتيجية لكفالة الوصول دون قيد إىل املعلومات و. خمتلفة
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   الدوليةباشرة من وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكوميةطلب املساعدة امل -١

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمـة        (حتتفظ ثالث من وكاالت األمم املتحدة         - ٣٨
ات، ميكن ملؤمتر ومبجرد استكمال قائمة املؤشر. بسجالت عن أغلب املعلومات الالزمة) األمم املتحدة لألغذية والزراعة

  .  املعلومات لفترة اإلبالغ الوطين األوىلريفاألطراف أن يطلب املساعدة من هذه املنظمات يف تو

   مستودع للمعلومات ذات الصلة باالتفاقيةنشاءإ - ٢

موقع شبكي واحد   إنشاء  حالياً من خالل    املشتتة  ملؤمتر األطراف أن ينظر يف تنسيق وتنظيم اجلهود         ميكن    - ٣٩
البيانات اليت تتضمن ستتمثل مهمة هذا املوقع يف البداية يف جمرد توفري وصالت بقواعد و. اعدة بيانات واحدةأو ق 

ولكن، مع مرور الزمن، ميكن تعزيز هذا املوقع ليصبح مستودعاً ميكـن الوصـول إليـه                . املعلومات ذات الصلة  
أهداف االتفاقية على الصعيد الوطين واإلقليمي      والبحث فيه عن املعلومات احلالية واحملفوظة ذات الصلة بتحقيق          

اليت توفرها عمليـة    املستودع بالبيانات واملعلومات    هذا  وسُيحسن املوقع مع مرور الزمن إذ تتم تغذية         . والعاملي
وسينشئ ذلك حلقة تعلم عضوية للتخطيط واألنشطة واإلبالغ . املعلومات املتوفرةاإلبالغ، مما يعزز ويعمق حجم 

  .حيتضنها موقع واحد

  بناء القدرات الالزمة -  دال

انظـر  (القدرات اليت يتعني بناؤها الستخدام خمتلف املؤشرات استخداماً فعاالً          تشمل  هناك قائمة طويلة      - ٤٠
  ). أدناه٤- اجلدول ألف

األمانـة،  أطلقت  وجهته األطراف خالل الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية،        وعلى إثر نداء    - ٤١
بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة ومرفق البيئة العاملية، شراكة لبناء القدرات من أجل رصد وتقييم تنفيـذ             

 وفقـاً ملقترحـات واردة يف الوثيقـة         استعراض لألداء مع إجراء    ٢٠١٠االستراتيجية واالتفاقية، ابتداًء من عام      
ICCD/CRIC(8)/4 . واجلدير باملالحظة أن النهج الذي اعتمدته هذه الشراكة لبناء القدرات سيمكن األطراف من

األثر، ومؤشرات األداء، ومعلومات أخرى ذات صلة       تقييم  تقدمي معلومات ذات مصداقية علمية بشأن مؤشرات        
ورغم أن الشراكة تركز على خدمة األطراف مـن     . بالغ عن أفضل املمارسات   بقياس تدفقات االستثمارات واإل   

املستطاع، أن تشمل متطلبات املراقبـة املتداخلـة مـن          قدر  أجل بناء القدرات لتنفيذ االتفاقية، فإهنا ستحاول،        
  . الوطيناتفاقيات ريو األخرى بغية تعزيز التآزر يف التنفيذ واإلبالغ، مما خيفض عبء اإلبالغ على الصعيد

  مالحظات ختامية - رابعاً 
اختذت جلنة العلم والتكنولوجيا خطوات لتقدمي املشورة إىل مؤمتر األطراف بشأن أفضل طريقة لقيـاس                 - ٤٢

تقييم  من االستراتيجية بتحديد جمموعة دنيا من مؤشرات ٣ و ٢ و ١التقدم احملرز يف حتقيق األهداف االستراتيجية 
واملعلومات الالزمة، واملصادر احملتملة؛ واملنهجيات املالئمة اليت يـتعني مجعهـا؛ وبنـاء             األثر، مكملة بالبيانات    

  . القدرات الالزمة لكفالة االستخدام الفعال من جانب الشركاء
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  . أوصت مبجموعة دنيا ولكن غري حصرية من املؤشراتقد واجلدير باملالحظة أن جلنة العلم والتكنولوجيا   - ٤٣

للمقارنة ولتيسري  من املؤشرات إلتاحة جمال      األطراف على استخدام هذه اجملموعة الدنيا        وينبغي تشجيع   - ٤٤
وُتشجع األطراف اليت ميكنها أن تستخدم مؤشرات أخرى على . تبادل املعلومات والبيانات والتكنولوجيا وتقامسها

شطة املنفذة يف نطاق االتفاقية على هذه املؤشرات تتالءم مع املنطق األساسي لقياس أثر األنما دامت أن تفعل ذلك 
   .السكان املتأثرين، ونظمهم اإليكولوجية، واجملتمع العاملي ككل من خالل توليد منافع عاملية

والعمل مل يكتمل بعد؛ فهناك حاجة إىل معاجلة عدد من املسائل بعد الدورة التاسعة ملـؤمتر األطـراف                    - ٤٥
  :٢٠١٢نية استخدام املؤشرات بفعالية خالل دورة اإلبالغ األوىل يف عام  لكفالة إمكاتنيوخالل فترة ما بني الدور

 املسائل املتعلقـة    ٢٠٠٩سبتمرب  /سيتناول املؤمتر العلمي األول لالتفاقية الذي سُيعقد يف أيلول          )أ(  
ميكن أن  و.  االقتصادية - االجتماعية  والفيزيائية   - البيولوجية  برصد وتقييم التصحر وتردي األراضي من الناحية        

تنقيح املشورة املقدمة بشأن أفضل طريقة لقياس من أجل املؤمتر العلمي اليت سيتمخض عنها ُتستخدم بعض النتائج 
  اجملموعة الدنيا من املؤشرات؛تعزيز  و٣ و٢ و١التقدم احملرز يف حتقيق األهداف االستراتيجية 

بناء القدرات، والوصـول إىل     قضايا  ة  مثة حاجة إىل وضع االستراتيجيات والنهج الالزمة ملعاجل         )ب(  
البيانات واملعلومات، وحتقيق درجة من التنسيق بني املنهجيات من أجل كفالة تنفيذ التوصيات ذات الصلة املقدمة 

  يف هذا التقرير؛
قد يرغب مؤمتر األطراف يف تقدمي توجيهات بشأن املقترحات املقدمة يف هذا التقرير والنظر يف                 )ج(  

اف واملنظمات املعنية األخرى اليت متلك القدرة على توفري التمويل الضروري لبناء القدرات الالزمة يف دعوة األطر
  .املناطق املتأثرة إىل أن تفعل ذلك
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  املرفق

  تقييم األثرالعملية واألنشطة املضطلع هبا الختيار اجملموعة الدنيا من مؤشرات 

  الوثيقة اإلطارية -  ألف

مؤمتر األطراف، وثيقة إطارية معنونـة      اليت أسندها إليها    همة  املطوة أوىل حنو تنفيذ     أعدت األمانة، كخ    - ١
 مـن   ٣ و ٢ و ١عناصر لتقدمي املشورة بشأن أفضل طريقة لقياس التقدم املُحرز يف حتقيق األهداف االستراتيجية              "

، ومت تقدميها ومناقـشتها  )"الستراتيجيةا(اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية         
 واستناداً  .٢٠٠٨نوفمرب  /سطنبول يف تشرين الثاين   ااألوىل للجنة العلم والتكنولوجيا، املعقودة يف       االستثنائية  خالل الدورة   

األثر، أبرزت الوثيقة اإلجراءات واملنهجيات اليت جيب وضعها من أجل القيام علـى  تقييم إىل استخدام مؤشرات   
أيضاً أن قيمة أي الوثيقة والحظت . مثل بقياس التقدم احملرز يف حتقيق األهداف االستراتيجية الثالثة املعنيةاألحو نال

جلنة العلم والتكنولوجيا   فإن  على نوعية البيانات واملعلومات اجملمعة واملعاجلة، ومن مث         إىل حد كبري    مؤشر تتوقف   
املنهجيات أو توحيدها جلمع ومعاجلة البيانـات        أشكال مواءمة    حباجة إىل العمل من أجل التوصل إىل شكل من        

وأخرياً، الحظت الورقة أنه، رغم وجود معلومات وبيانات ميكن . األثرتقييم واملعلومات الالزمة لقياس مؤشرات 
ـ                  دى أن تستخدمها البلدان األطراف النامية كبديل، فقد يكون من املهم النظر يف مبادرة لبناء القدرات على امل

  .املتوسط أو الطويل لكفالة استقاللية األطراف يف قياس مؤشراهتا يف املستقبل

قُـّدمت  نتائج مداوالت جلنة العلم والتكنولوجيا، مدخالت إلعداد وثيقة         باإلضافة إىل   وقدمت الوثيقة،     - ٢
شطة الـيت جيـب   أوجزت اخلطوات امللموسة اليت جيب اختاذها واألن) ICCD/CST(S-1)/5/Add.1(أثناء الدورة  

األثر تكون متسقة مع املؤشرات األساسـية الـسبعة املتـصلة           تقييم  تنفيذها الختيار جمموعة دنيا من مؤشرات       
كما تضمنت تقييماً سريعاً ملا حتتـاج   حسبما ورد وصفها يف االستراتيجية، ٣ و   ٢ و   ١باألهداف االستراتيجية   

  .املؤشرات استخداماً فعاالًمن أجل استخدام إليه األطراف املتأثرة من قدرات 

األثر وحتديد احتياجات تقييم جمموعة دنيا من مؤشرات من أجل وأُجريت ثالث جمموعات من الدراسات   - ٣
مشاورات عاملية لألطراف املتـأثرة بـشأن       ) أ (:األطراف يف جمال بناء القدرات على املدى القصري إىل املتوسط         

مشاورات إقليمية بشأن   ) ب(ذات الصلة باألهداف االستراتيجية الثالثة؛      واألثر املستخدمة حالياً    تقييم  مؤشرات  
فعـال  السـتخدام   المنهجيات مجع البيانات الالزمة واستخدامها، فضالً عن احتياجات بناء القدرات لكفالـة ا            

مية الدولية حتديد وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكو) ج(األثر؛ تقييم للمجموعة الدنيا احملددة من مؤشرات 
اليت تتوفر لديها املعلومات والبيانات الالزمة الستخدام اجملموعة الدنيا احملددة من املؤشرات استخداماً فعاالً إمـا               

  .تكميليتدارك النقص يف املعلومات أو على أساس على أساس 

 تقييم األثر املشاورات العاملية لألطراف املتأثرة بشأن مؤشرات         -  باء
  ذات الصلة باألهداف االستراتيجية الثالثةوياً املستخدمة حال

 الـيت تراعـي املؤشـرات       تقييم األثر كان هدف هذه املشاورات هو اختيار جمموعة دنيا من مؤشرات             - ٤
، لقياس التقدم احملـرز يف      تقتصر عليها األساسية السبعة الوارد وصفها يف االستراتيجية وتستفيد منها، ولكن ال           

  .٣ و٢ و١راتيجية حتقيق األهداف االست
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  :هذا اهلدفلتناول واسُتخدمت وسيلتان   - ٥

استعراض معمق لألدبيات املتعلقة باملؤشرات اليت تستخدمها حالياً االتفاقات أو الوكـاالت أو               )أ(  
منظمة األمم املتحـدة لألغذيـة   ثل منظمات م من قبل   املؤسسات اإلقليمية األخرى، أو اليت جيري وضعها حالياً         

   ومرفق البيئة العاملية، والبنك الدويل، ومرصد الصحراء الكربى والساحل، وما إىل ذلك؛والزراعة،
 اليت تستخدمها فعالً البلـدان األطـراف       تقييم األثر رات  ـجمموعة من االستبيانات بشأن مؤش      )ب(  

قـد صـيغ    و. وجيـا املتأثرة وتديرها من خالل جهات التنسيق الوطنية لديها ومراسليها املعنيني بالعلم والتكنول           
   ذات  تقيـيم األثـر   ؤشرات  مبأساسي، على قائمة    فيما خيص كل مؤشر     ول،  ـة تسمح باحلص  ـالستبيان بطريق ا

قابليتـها للتطبيـق    موثوقيتـها و  قابليتها للقياس ومدى    املستخدمة على الصعيد القطري وتقدير لدرجة       والصلة  
واردة عن حتديد أكثر املؤشـرات الـيت تـستخدمها      لالردود ا وأسفر حتليل وموجز    . وفعاليتها من حيث التكلفة   

  .شيوعاًًاألطراف املتأثرة 

  بعض النواتج

  :على بعض املؤشرات املهمة وذات الصلة، اليت تتوفر بشأهنا البيانات واملنهجياتملؤلفات مت احلصول من ا  - ٦

ناطق احلضرية، وما األراضي املزروعة والغابات واملراعي وامليشمل الغطاء األرضي مقيساً بوصفه   )أ(  
  إىل ذلك؛
  إنتاجية األراضي ليعكس اجتاهات إنتاجية األراضي؛" خضرة"مقياس   )ب(  
  :الدخل الريفي موزعاً حسب  )ج(  
   بأقل من دوالر واحد يف اليوم، كمقيـاس مـستخدم ومقبـول علـى     ون يعيش نالسكان الذي   ‘١‘  

  الصعيد العاملي؛
  .الواحدالفرد على أساس نصيب دخل التوزيع   ‘٢‘  
باسـتخدام  اجتاهات صايف اإلنتاجية األولية حمددة بتحليل مؤشر االختالف املوحد يف النباتات              )د(  
  فاءة استخدام األمطار؛ريات املناخية مثل كثملراعاة التأحة صحَّعد وُمستشعار عن ُبتقنية اال
  .راضيتغريات خمزونات الكربون املتصلة باستخدام األراضي وتغري استخدام األ  )ه(  

وقد ورد ما   . للمعلومات اليت وردت يف الردود على االستبيانات       أدناه موجز    ١- وُيقدم يف اجلدول ألف     - ٧
وتعطي البيانات الواردة .  يف املائة٣١قدره  جمموعة من االستبيانات، أي معدل استجابة ١٧٣رداً يف  ٥٤جمموعه 

 جيري استخدامها يف البلدان وتشدد على احلاجـة إىل          يف اجلدول فكرة جيدة عن العدد الكبري من املؤشرات اليت         
  .إلتاحة درجة ما من القابلية للمقارنةجمموعة دنيا من املؤشرات املشتركة 
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  ١- اجلدول ألف
  للمعلومات الواردة يف الردود على االستبياناتحتليل 

عدد االستبيانات  اللغة
 عادةامل

عدد املؤشرات 
 املستخدمة

 هلدف االستراتيجيتوزيع املؤشرات حسب ا

 ٣اهلدف االستراتيجي  ٢اهلدف االستراتيجي  ١ جياهلدف االستراتي 

 ٣٠٥ ٣٢٤ ٣٦٨ ١ ٠١٦ ٣٢ اإلنكليزية

 ٤٥ ٥٢ ٦١ ١٥٨ ٨ الفرنسية

 ٥٣ ٧ ٨٨ ١٩٨ ١١ اإلسبانية

 ٨ ٣ ١٠ ٢١ ١ العربية

 ١٦ ١٦ ١٠ ٥١ ٢ الروسية

     ٥٤ اجملموع

  .ائة يف امل٣١) = ٥٤/١٧٣ (الردودمعدل 

 وما ال يظهـر  .يبني اجلدول األعداد الكبرية من املؤشرات املتباينة املستخدمة حالياً يف البلدان األطراف املتأثرةو  -٨
الفرعية  واقعة يف نفس املنطقة أو املنطقة        اًمن البيانات األولية، هو أن بلدان     يتضح  من هذا اجلدول املوجز، ولكنه      

حىت إيكولوجية متشاهبة ال تستخدم مؤشرات متشاهبة لقياس أثر األنشطة          اقتصادية و  -  اجتماعيةظروف  وذات  
غة الناطقة بالفرنسية كلها أعضاء يف      مخسة من البلدان املبلّ    فعلى سبيل املثال، هناك      .املضطلع هبا ملكافحة التصحر   

مة املنهجيات والبيانات   ونفذت برامج تعاونية الغرض منها حتديد املؤشرات واملعايري، ومواء        خمتلفة  هيئات إقليمية   
الواقعـة يف   وتصح املالحظة نفسها فيما يتعلق بالبلدان املبلغـة          .وتقامسها، ولكنها مل تبلغ عن مؤشرات متشاهبة      

  .أمريكا الالتينية

أن جلنة العلم والتكنولوجيا حمقة إذ توصـي بتحديـد          على  العدد الكبري من املؤشرات املبلغ عنها       دل  وي  - ٩
كان ذلك فقط من توصية مجيع البلدان األطراف املتأثرة باستخدامها، ولو ب وتقييم األثرؤشرات مجمموعة دنيا من 

   .كفالة التتبع الفعال للتقدم احملرز وتعزيز تبادل املعارف واملعلومات داخل املناطق وفيما بينهاأجل 

بعـض  وجـود  ، فقد لوحظ ا وتنوعهن املؤشرات املستخدمةمواجلدير باملالحظة أنه، رغم العدد الكبري     - ١٠
  .االجتاهات املشتركة

االستبيانات، وكذلك إىل جمموعة أولية مـن       اليت جرت من خالل     واستناداً إىل االستعراض واملشاورات       - ١١
 مؤشراً تشمل األهـداف االسـتراتيجية       ١٣، وقع االختيار على جمموعة أوىل مؤلفة من         واخلالصاتالتحليالت  

لتطبيق على الصعيدين الوطين لقابلية ال، واملوثوقية، والبساطة، ولك مبعايري القابلية للقياسوقد اسُترشد يف ذالثالثة، 
 .تـوفر البيانـات   مـدى   التكلفة، وظروف البلدان النامية واحتياجاهتا اخلاصة، و      من حيث   فعالية  الوالعاملي، و 

موعة املشاورات اإلقليمية الـوارد     جمألغراض   أدناه،   ٢- واسُتخدمت هذه اجملموعة األوىل، املبينة يف اجلدول ألف       
  .من مؤشرات تقييم األثر مؤشراً ١١جمموعة دنيا مؤلفة من شكل  لتُنقّحتوصفها أدناه مث 
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  ٢- اجلدول ألف
  احملددة تقييم األثرمؤشرات اجملموعة األوىل من 

  املؤشرات املقترنة هبا األهداف االستراتيجية
حتسني أحـوال    :١اهلدف االستراتيجي   

  السكان املتأثرينمعيشة
  الفقرخطنسبة السكان الذين يعيشون فوق  ١- ١اهلدف االستراتيجي 

نصيب الفرد  /أو االستهالك الغذائي  /سوء تغذية األطفال و    ٢- ١اهلدف االستراتيجي   
   احلرارية املستهلكةمن السعرات      

  التغريات الطارئة على إنتاجية استخدام األراضي ٣- ١اهلدف االستراتيجي   
  نسبة السكان الذين يعرفون إجهاداً مائياً ٤- ١اهلدف االستراتيجي   

حتسني أحـوال    :٢ اهلدف االستراتيجي 
 النظم اإليكولوجية

 تغري استخدام األراضي ١- ٢اهلدف االستراتيجي 

مبا يف ذلك التملح والتعرية بفعل      (مستوى تردي األراضي     ٢- ٢اهلدف االستراتيجي   
  )اخلالرياح واملياه،       

  التنوع البيولوجي النبايت واحليواين ٣- ٢اهلدف االستراتيجي   
  كفاءة استخدام املياه/مؤشر القحولة ٤- ٢اهلدف االستراتيجي   

توليد فوائد عاملية  :٣ اهلدف االستراتيجي
 فعال لالتفاقيةالتنفيذ المن خالل 

 إلدارة املستدامةاألراضي اخلاضعة ل ١- ٣اهلدف االستراتيجي 

  التجديد/التحريجمناطق  ٢- ٣دف االستراتيجي اهل  
  تكرر يف املناطق املتأثرةاملفاف اجل ٣- ٣اهلدف االستراتيجي   
  لألراضيمستوى السياسات احلكومية املتعلقة باإلدارة املستدامة  ٤-٣اهلدف االستراتيجي   
  خمزونات الكربون ٥- ٣اهلدف االستراتيجي   

 منـهجيات مجـع البيانـات الالزمـة         املشاورات اإلقليمية بشأن   - جيم
سـتخدام  الواستخدامها وكذلك احتياجات بناء القدرات لكفالة ا      

  احملددة تقييم األثرلمجموعة الدنيا من مؤشرات فعال لال

  :عة على النحو التايلجّمقليمية اخلمسة، ُماملرفقات اإلأُجريت مشاورات إقليمية يف مجيع   - ١٢
 أفريقيا  •  

 آسيا  •  

 الالتينية ومنطقة البحر الكارييبأمريكا   •  

  .أخرىبلدان أوروبا الغربية وبلدان جمموعة /أوروبا الشرقيةبلدان جمموعة   •  
  : يف العملية، هي النطاقإقليمية واسعةمسامهة  مشاركة وكفلت اليت اتاملشاورهذه وكانت أهداف   - ١٣

مع وحتليل ورصد البيانات واملعلومات توثيق واستعراض املنهجيات املستخدمة حالياً يف املنطقة جل  )أ(  
  ؛دنيا من املؤشرات املوصى هباالالزمة للمجموعة ال

حتليل األنشطة التدريبية وأنشطة بناء القدرات الالزمة وتقدمي توصيات بشأهنا لكفالـة اسـتقاللية                )ب(  
  ستخدام املؤشرات استخداماً فعاالً؛مجع وحتليل ورصد البيانات واملعلومات الالزمة اليف البلدان املتأثرة يف املستقبل 
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 القائمة اليت تستخدمها األطراف املتأثرة يف املنطقة بـاالقتران مـع            خطوط األساس استعراض    )ج(  
علـى  بشكل عام   ميكن استخدامها   اليت  ناسبة  امل ساساألخطوط  املؤشرات االستراتيجية، وتقدمي توصيات بشأن      

  ؛ بأكملها املنطقةصعيد
  .املؤشراتالدنيا من موعة اجملاملنهجيات الالزمة لتنفيذ بشأن عملية منسقة وإرسـاء ن أـت بشتقدمي توصيا  )د(  

، مبشاركة نـشيطة مـن       املختلفة وأُجريت املشاورة بتوزيع استبيانات على البلدان األطراف يف املناطق          - ١٤
ب جلنة العلم والتكنولوجيا من كل       وأعضاء مكت  ، واملراسلني املعنيني بالعلم والتكنولوجيا    ،جهات التنسيق الوطنية  

  . التنسيق اإلقليمية، عند وجودهموظائفمسؤولني عن ومنطقة، 

  بعض النواتج

 لتحليـل  اختالفـاً طفيفـاً  ورغم استخدام هنج خمتلفة  .تناولت كل األفرقة اإلقليمية األهداف األربعة  - ١٥
   :ت العناوين التالية املشاورة اإلقليمية حتنتائج فإن من املمكن إجياز ،االستبيانات

  يف اجملموعة الدنيا املقترحة؛الواردة املستوى احلايل الستخدام املؤشرات   )أ(  
  ؛خطوط األساساملنهجيات و  )ب(  
  بناء القدرات؛لحتياجات الا  )ج(  
  .بعض االختالفات اإلقليمية  )د(  

  املستوى احلايل الستخدام اجملموعة الدنيا من املؤشرات

  . من املؤشراتاـ يف اجملموعة الدني الواردةدام خمتلف املؤشراتـستوى احلايل الستخامل ٣-فـ ألدولـز اجلـيوج  -١٦

  ٣- اجلدول ألف

  موعة الدنيا من املؤشراتاجملستخدام الاملستوى احلايل 

  مرتفع
 ) يف املائة من األطراف٥٠يستخدمها أكثر من (

  متوسط
 ) يف املائة من األطراف٥٠-٣٠يستخدمها (

  منخفض
 ) يف املائة من األطراف٢٠- ٦تخدمها يس(

 نسبة السكان الـذين   ١- ١اهلدف االستراتيجي   
  الفقرخطيعيشون فوق 

التغريات الطارئة   :٣- ١اهلدف االستراتيجي   
 على إنتاجية استخدام األراضي

الـسكان الـذين     :٤- ١اهلدف االستراتيجي   
  يعرفون إجهاداً مائياً

أو /ألطفال و ا سوء تغذية  :٢-١اهلدف االستراتيجي   
 نصيب الفرد من االستهالك الغذائي

تغري اسـتخدام    :١- ٢اهلدف االستراتيجي   
 األراضي

التنوع البيولوجي   :٣- ٢اهلدف االستراتيجي   
 النبايت واحليواين

مؤشــر   :٤- ٢اهلــدف االســتراتيجي   مستوى تردي األراضي :٢- ٢اهلدف االستراتيجي 
 كفاءة استخدام املياه/القحولة

تكـرر يف   املفاف  اجل :٣- ٣تراتيجي  اهلدف االس 
 املناطق املتأثرة

األراضي اخلاضـعة    :١-٣اهلدف االستراتيجي    التحديد/التحريجمناطق  :٢-٣اهلدف االستراتيجي 
 لإلدارة املستدامة

مـستوى الـسياسات     :٤-٣اهلدف االستراتيجي   
 احلكومية املتعلقة باإلدارة املستدامة لألراضي

  خمزونات الكربون :٥-٣اهلدف االستراتيجي  
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  خطوط األساساملنهجيات و

ُتستخدم وحدات قياس ومنهجيات متشاهبة يف مجيع املناطق مقترنة باستخدام املؤشرات األربعة األكثـر                - ١٧
، وسيكون بإمكان معظم هذه املؤشرات وتوحيدهاجداً ملواءمة   قليلة حاجةسوىهناك لذلك لن تكون  .استخداماً

 إال أن   .رات أو البيانـات   الكثري من التأخري الناتج عن عدم توفر القد       استخدامها دون   و تواصل   البلدان أن تبدأ أ   
جيب أن ُتعاجل علـى  هناك اختالفات هامة يف املنهجيات املستخدمة فيما يتعلق مبؤشرات أخرى، وهي اختالفات            

رصد املقترنة مبختلف املؤشرات اليف تواتر عمليات  واملرجعيةسنوات الملموس يف تباين وكان هناك  .وجه السرعة
  .داخل املناطق وفيما بينها

  بناء القدراتلحتياجات الا

  .بناء القدراتاحملددة لالحتياجات ل خالصة ٤- رد يف اجلدول ألفت  - ١٨

  ٤- اجلدول ألف

  لقدراتل اإلقليميةتقييم االحتياجات لنتائج موجز 

 احتياجات البحث ياجات املاليةاالحت القدرات املؤسسية تنمية قدرات املوارد البشرية

ز وحــدات التنــسيق تعزيــ :تدريب متخصص يف
  :الوطنية من أجل

 :حبث إضايف يف جماالت مثل  :الدعم املايل لشراء

 تقنيات االستشعار عن بعد) أ(

  تقييم خمزونات الكربون) ب(
ــصائية ) ج( ــيالت اإلح التحل

  ملعاجلة البيانات
ــ) د( ــات ـاستخ دام الرباجمي

(SPSS, CSPro)  
نظام املعلومات اجلغرافيـة،    ) ه(

ــة  وتقنيــات التحليــل واملراقب
والرصد الفضائية، وعلم تصنيف    

  النباتات واحليوانات
مجع البيانات املتخصصة، مبا يف     ) و(

 ذلك التحقق منها على أرض الواقع

إنشاء أطر تنظيمية وتقنية    ) أ(
وهياكل أساسية للبيانـات    

  الفضائية
ـ   ) ب( ات حتديث مجع البيان

  واملنهجيات
أثر أمهية  زيادة الوعي ب  ) ج(

  الرصد والتقييم
 

 :الرباجميات واملعدات مثل) أ(
تغـري املنـاخ   براجميات اتفاقية   

ـــرد   ــوائم ج ــة بق املتعلق
غـازات الدفيئـة املركـزة    
على استخدام األراضي، وتغري    

  استخدام األرضي، واحلراجة
احلصول علـى   تكاليف  ) ب(

 رخص الرباجميات وتكـاليف   
  التدريب

رسم اخلرائط اإلضـافية    ) ج(
امللتقطـة بالـسواتل    والصور  

  والصور اجلوية
ــرد ) د( ــل (أدوات اجل مث

  )املعدات
 معدات أخرى) ه(

  اإلدارة املستدامة لألراضي) أ(
  تقييم التنوع البيولوجي) ب(
  حساب الكربون) ج(
التـصحر  /آثار تردي األراضي  ) د(

 على صحة اإلنسان والبيئة
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  تالفات اإلقليميةبعض االخ

 بعض االختالفات اإلقليمية اليت ينبغـي أن         عن ، كشف حتليل مقارن للتقارير اإلقليمية     اً متوقع كما كان   - ١٩
وتـدور هـذه    . اجملموعة الدنيا من املؤشرات واستخدامهاوتنقيحُتؤخذ يف احلسبان عند مواصلة تطوير العملية 

  :االختالفات حول املسائل التالية

املؤشرات ينبغي اختاذ خطوات الحقة حنو مواءمة  :ئق املنهجية جلمع البيانات واستخدامهاالطرا  )أ(  
  بني املناطق؛وتوحيدها لكفالة درجة من القابلية للمقارنة 

كان عدم تـوفر املعلومـات    :توفر البيانات واملعلومات من منطقة إىل أخرىمدى يف تفاوت هناك   )ب(  
 .استخدام عدد من املؤشرات الواردة يف اجملموعـة الـدنيا  اً ما أشري إليها لتفسري عدم       اليت كثري والبيانات من األسباب    

التوصل إىل اتفاق بشأن اجملموعة الدنيا من املؤشرات، لتحديد    عند  وستكون مثة حاجة إىل إجراء املزيد من التحليالت،         
  ومات والبيانات واملعارف فيما بني األقاليم؛مستودعات البيانات واملعلومات الالزمة بغية تشجيع وتسهيل تبادل املعل

 .أمهية بالغة تتسم ب رأت بعض املناطق أن بعض املؤشرات        .بعض املؤشرات وأمهية  مالءمة  مدى    )ج(  
حتريج املنـاطق    (٢- ٣مثالً، أوصت جمموعة دول أمريكا الالتينية ببذل جهد خاص لرصد اهلدف االستراتيجي             ف

أمـا   .ملنطقة وفائدة الغطاء احلرجي بوصفه مؤشراً للتنمية املستدامة       بالنسبة هلذه ا  ت   نظراً ألمهية الغابا   )وجتديدها
فرأت أن بعض املؤشرات أقل مالءمة، إما ألن احلالة أخرى دول أوروبا الغربية ودول /أوروبا الشرقيةدول جمموعة 

أو )  الفقر خطن يعيشون فوق    نسبة السكان الذي  (تقتصر على املناطق احلضرية     ألهنا  املرصودة ليست موجودة أو     
   ).الوصول إىل مياه مأمونة، أو سوء تغذية األطفال(حتديداً بالتصحر ال يتعلق ألن املؤشر 

ومت النظر يف االختالفات والتعليقات الواردة خالل املراحل النهائية من عملية اختيار اجملموعة الدنيا من                 - ٢٠
  .ةالتحسينات املقبللدى إجراء عن األذهان الختالفات والتعليقات هذه ايب املؤشرات املوصى هبا وينبغي أال تغ

حتديد وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية اليت         -  دال
تتوفر لديها املعلومات والبيانات الالزمة الستخدام اجملموعـة        

عام الدنيا من املؤشرات احملددة استخداماً فعاالً إما على أساس    
  تكميلي أو على أساس

  :متثلت أهداف هذه الدراسة يف  - ٢١

حتديد وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة اليت جتمع وحتلل وترصد               )أ(  
البيانات اليت ميكن أن ُتستخدم ألغراض تقدمي التقارير يف إطار االتفاقية، ال سـيما فيمـا يتعلـق باألهـداف                    

  ؛٣ و٢ و١االستراتيجية 
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لألهداف بالنسبة إعداد وصف موجز للبيانات واملعلومات املتصلة باجملموعة الدنيا من املؤشرات           )ب(  
عـام   هذه املنظمات الدولية واليت ميكن أن تستخدمها البلدان على أساس            لدىاملتوفرة  و ٣ و ٢ و ١االستراتيجية  

  اإلبالغ األوىل؛ألغراض عملية 

تقاسم هذه املعلومات والبيانات بغية التعويض بشكل مؤقت اقتراح سيناريوهات وآليات حمتملة ل  )ج(  
  . على الصعيد الوطين ودون اإلقليمي واإلقليميالبياناتنقص عن 

مت تناول األهداف بإجراء استعراض سريع جلميع وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية قد و  - ٢٢
  .لألهداف االستراتيجية الثالثةبالنسبة النجاح الثالثة عشر اليت جتمع وتدير املعلومات املتصلة بكل مؤشرات 

ومبقدور العديد من وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية أن تقدم معلومات ذات صـلة                 - ٢٣
د ، فإهنا غالباً ما تكون متفرقة بني عـد  ّجماناًعموماً لالستخدام العاممتاحة  ورغم أن هذه املعلومات      .باملؤشرات

مـن  كبرياً  وغالباً ما يتطلب العثور على هذه املعلومات، حىت يف املواقع الشبكية العامة، قدراً               .كبري من املصادر  
، كما أنه يتطلب منـهم      مي املؤشرات ومقيِّبالنسبة ملقدمي التقارير    ويشكل ذلك حتدياً رئيسياً      .البحث املفصل 

علـى  مقدمي التقـارير    لك، من املرجح أن يؤدي اعتماد       وعالوة على ذ   .االلتزام بتخصيص ما يلزم من الوقت     
يف املواقع الشبكية لوكاالت األمـم      املتاحة   على الوصول إىل املعلومات والبيانات       اعتماداً كامالً الصعيد الوطين   

  .بشكل ملموسهذا الوصول ل املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية إىل ثغرات يف اإلبالغ، ما مل ُتسهَّ

ز الدراسة أيضاً نقاطاً ينبغي مراعاهتا يف القرارات واألنشطة املقبلة فيما يتعلق بتـوفري املعلومـات                وترب  - ٢٤
ة حكومية دولية أو وكالة من      تتوفر فعلياً لدى أي منظم    ال  ) أ( :والبيانات الالزمة من هذه املصادر العامة العاملية      

 البيانات قوةمبا أن ) ب( ذات الصلة لقياس املؤشرات؛   وكاالت األمم املتحدة مبفردها جمموعة كاملة من البيانات       
 إجراء مقارنات دقيقة؛    املتعسر إىل حد ما حسب املوضوع واملنطقة والبلد، فقد يكون من            انمجعها خيتلف واتر  وت
 موعة متنوعة من األسباب املتعلقةجملوذلك خالل فترات طويلة املسائل التقليدية، مثل التغذية، بعض ُتستخدم ) ج(

الغطـاء احلرجـي   "جمموعات بيانات قوية، ولكن الوصول إىل بيانات مبهمة مثـل  وتتوفر بصددها بالسياسات  
ُتقدم جل البيانات ) د(معظم املمارسني؛ أمام ومفاهيم أحدث مثل خمزونات الكربون قد يطرح حتديات " املستدام

،  لُتستخدم يف وسائط اإلعـالم     جتهيزهاسبق  ن قد   البيانات اليت يكو  املتوفرة باجملان، رغم أنه قد يتعني شراء تلك         
 .دجمةاألقراص املمثل 

_ _ _ _ _  

  


