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 قدمة م-أوالً 

، يف ختام الدورة الثالثة لتبليغ املعلومات، إنشاء فريق عامل          ٧-م أ /٨قرر مؤمتر األطراف مبوجب مقرره       -١
حتسني إجراءات تبليغ املعلومات، ال سيما على الصعيد الوطين، فضالً عن نوعية وشكل التقارير   "خمصـص، بغية    

 ".املتعلقة بتنفيذ االتفاقية

بتقدمي إرشادات إىل مؤمتر األطراف بشأن اختاذ إجراءات مبسطة ومتسقة تتعلق           وقد كلف الفريق العامل      -٢
 :بوضع التقارير وبشكل هذه التقارير، كيما تليب االحتياجات التالية

تقـدمي معلومات أكثر فنية عن الدروس املستفادة خبصوص اإلجنازات واملعوقات، وعن أفضل              )أ( 
 عن معلومات عن تقييم تأثري الُنُهج واإلجراءات املتخذة والنتائج          املمارسـات وأكـثر اخلـيارات فعالية، فضالً       

 املتحققة؛

تعزيز مجع بيانات ومعلومات نوعية موثوق هبا وموحدة الشكل وتسهيل الوصول إليها عن حالة  )ب( 
 تردي األراضي ومكافحة التصحر، وكذلك عن التدابري املتخذة لتنفيذ االتفاقية؛

علومـات قابلة للمقارنة ومتوافقة ومتناسقة عن الدعم املقدم من أجل تنفيذ            إدراج بـيانات وم    )ج( 
يسـري ذلك على التقارير اليت تقدمها البلدان األطراف املتقدمة ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات            (االتفاقـية   

 ). احلكومية الدولية األخرى

. التفاقية، تعينهم اجملموعات اإلقليمية ممثالً عن بلدان أطراف يف ا  ٢٥ويضـم الفـريق العامل املخصص        -٣
ويـتوىل رئيسـا جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا، وكذلك ممثل عن اآللية العاملية، تقدمي                 

 .املشورة إىل الفريق العامل املخصص

لدورها املؤسسي يف   وُدعيـت اآللية العاملية إىل تقدمي معلومات ومشورة للفريق العامل املخصص، نظراً              -٤
مجـع ونشـر املعلومـات املـتعلقة بتعبئة املوارد، وإسداء املشورة للبلدان األطراف بشأن املوارد املالية املتاحة،       

ويتوقع من اآللية العاملية على وجه اخلصوص املسامهة يف حتسني إجراءات . واالحتياجات املالية، وتدفقات األموال   
ية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، املعروفة باسم إرشادات املساعدة، واليت اعتمدها    تقـدمي التقارير يف إطار اتفاق     

، ولتحقيق أهداف من بينها كفالة حصول جلنة العلم والتكنولوجيا ١-م أ/١١مؤمتـر األطـراف مبوجب مقرره      
 .واآللية العاملية على املعلومات والبيانات الالزمة الضطالعهما بواليتيهما

ذه الورقة املقترحات اليت قدمتها اآللية العاملية للفريق العامل املخصص بغية تبسيط وحتسني عملية وتبّين ه -٥
 .تقدمي التقارير املالية يف إطار االتفاقية

  املسائل املبلّغ عنها-ثانياً 

يما يتعلق  البلدان األطراف واهليئات التابعة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر عدة مسائل ف           أثارت   -٦
بدرجـات التفاوت يف فحوى التقارير وتغطيتها ونوعيتها، وقابلية مقارنتها مع مرور الوقت، واالختالفات بني               
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تقاريـر الـبلدان املاحنـة والـبلدان املسـتفيدة، وانعدام معايري ومؤشرات األثر القابلة للقياس، وعدم كفاية                  
 بيان باملسائل الفنية ICCD/CRIC(5)/9ويرد يف الوثيقة   . لكالتمويل إلعداد التقارير الوطنية، وما إىل ذ      /الوقـت 

 .اليت ووجهت لدى إعداد التقارير الوطنية أثناء دورات اإلبالغ املاضية

ومما لـه صلة هبا قلة اإلجراءات الصارمة املتعلقة        . وتشكل رداءة املعلومات املالية مسألة تثري قلقاً بالغاً        -٧
ونظراً لعدم وجود منهجية دقيقة لتحديد . ييت حتديد وتصنيف األنشطة ذات الصلة بـتقدمي املعلومات لتوجيه عمل    

األنشطة املرتبطة باالتفاقية ورصدها بشكل مستمر، فإن القليل فقط من التقارير، املقدمة خالل دورات اإلبالغ               
 املالية، وتدفقات االستثمار الثالث لالتفاقية، حيتوي على معلومات مفصلة عن املوارد املالية املتاحة، واالحتياجات

 .ذات الصلة

ومثة مشكلة كربى أخرى تتمثل يف العد املزدوج يف حالة املشاريع اليت يشترك أكثر من طرف يف متويلها،  -٨
وكذلـك فيما يتعلق باملشاريع اليت تعاجل أكثر من هدف واحد من أهداف السياسات، أو اتفاقية ريو، أو جمال                   

 .زراعي مناخي

ـ    -٩ ثر على اختالفات كبرية بني تقارير البلدان املتقدمة والبلدان النامية فيما خيص األنشطة املمولة   وقـد ُع
فالبلدان املتقدمة األطراف تبلّغ عموماً عن بيانات كمية أكثر         . مبزيج من املوارد احمللية واملساعدة اإلمنائية الرمسية      

 أنه وجدت خالفات، يف بعض احلاالت، بني التقارير اليت قدمتها على. تفصيالً مما تبلّغ عنه البلدان األطراف النامية
بلدان متقدمة إىل أمانة االتفاقية وإىل جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،                

 .فيما خيص املساعدة اإلمنائية الرمسية املرتبطة باالتفاقية

 وأفضل املمارسات احللول اجملربة -ثالثاً 

نظراً ألن اإلبالغ الوطين يعد أداة رئيسية الستعراض مدى تنفيذ االتفاقية بالنسبة لكل بلد طرف وبالنسبة  -١٠
ملناطق بأكملها، فقد أوصت جلنة االستعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا اخلامسة إعداد جيل ثان من التقارير اليت                 

 :يف تيسري ما يليمن شأهنا أن تفيد، يف مجلة أمور، 

 إعداد التقارير القائمة على املؤشرات واملصنفة زمنياً والواضحة إقليمياً؛ )أ( 

 مجع بيانات ومعلومات موثوق هبا على مر الزمن وفيما بني البلدان؛ )ب( 

ير قابلـية مقارنة املعلومات املالية الواردة يف تقارير اجلهات املاحنة واملعلومات الواردة يف تقار              )ج( 
 البلدان املتأثرة؛

 .رفع مستوى حتديد أفضل املمارسات والتدابري اليت تعود بالنفع على مجيع األطراف )د( 

 أثناء الدورة اخلامسة ٢٠٠٧مارس / آذار٢٠ و١٧ويف اجـتماعي الفريق العامل املخصص املعقودين يف      -١١
عناية الالزمة بنماذج التقارير الوطنية واستعراضات      للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، أوصت اآللية العاملية بإيالء ال        

وإلجياد حل للمسائل   . احلوافظ األكثر تقدماً من بني التقارير اليت اضطلعت هبا حىت اآلن شىت البلدان واملنظمات             
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إلفادة املشار إليها أعاله، يبدو من املنطقي والعملي االستفادة من التجارب واالستناد إىل نظم اإلبالغ القائمة، وا               
مـن أفضل املمارسات، والسعي ملواءمة املنهجيات وتبسيطها، واستغالل جوانب التآزر مع االتفاقيات األخرى              

 .وعمليات اإلبالغ املماثلة

لقد وّزعت اآللية العاملية مناذج من أفضل املمارسات والُنُهج املنهجية اليت ميكن للفريق العامل املخصص                -١٢
راءات اإلبالغ وتنسيقها، مع القيام يف الوقت نفسه بتحسني املعلومات املالية املتاحة  أن يـبين علـيها لتبسيط إج      

وقّدمت اآللية العاملية أيضاً مقترحات حمددة لكي ينظر فيها     . ونوعيـتها بشـأن املوارد املستثمرة والنتائج احملققة       
خرى هبدف تسهيل تبادل املعرفة     الفريق العامل املخصص وتشاورت مع البلدان األطراف واملنظمات الشريكة األ         

 .والدراية باملنهجيات ونظم املعلومات والتكنولوجيات املتاحة القادرة على تيسري عملية اإلبالغ

ويتماشـى هـذا النهج مع التوصية الواردة يف تقرير الفريق الرفيع املستوى املعين باالتساق على نطاق                  -١٣
، للحرص على الفعالية وخفض تكاليف إعداد التقارير يف إطار "داءتوحيد األ"مـنظومة األمـم املتحدة، بعنوان       

االتفاقـات البيئية املتعددة األطراف وذلك بتخفيف أعباء اإلبالغ وتبسيط عملية التنفيذ وترشيد إدارة املعارف               
 .)١(واستحداث هنج منهجي متسق ليتسىن قياس مدى اإلنفاذ واالمتثال

بة املتمثلة يف ترتيب املشاريع ذات الصلة حبسب درجات فائدهتا لتحقيق وللتصـدي حتديداً للمهمة الصع   -١٤
أهداف االتفاقية، استخدمت عدة بلدان أطراف يف السنوات األخرية منهجية، أطلق عليه اسم معامل ريو، وضعتها 

ر مع أمانات اتفاقيات ريو أمانة جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بالتشاو
وكما ذكر يف رسالة مشتركة لألمناء التنفيذيني       . ويـرد يف املـرفق األول عرض موجز هلذه املنهجية         . الـثالث 

قد تكون مبثابة األساس لتبسيط عملية إعداد التقارير من جانب          "، فإن معامل ريو     )٢(التفاقـيات ريـو الـثالث     
دة اليت تنفذها مبوجب اتفاقيات ريو، ومن مث ضمان تقدمي بيانات متسقة األطراف عن األنشطة ذات الصلة باملساع

تسمح للبلدان املاحنة باستخدام إحصائيات     "وعالوة على ذلك، ميكن هلذه املعامل أن        ". وتفادي ازدواجية اإلبالغ  
مجع هذه البيانات ذاهتا    جلنة املساعدة اإلمنائية لدى اضطالعها بالتزاماهتا يف جمال اإلبالغ، بدالً من أن تضطر إىل               

وذكـرت عـدة بلدان، يف ردودها على استبيان وّزعته أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر          ". مبفـردها 
استخدام معامل ريو قد يساعد على تنسيق أشكال التقارير         "اسـتعداداً الجتماعات الفريق العامل املخصص، أن        

لنظر أيضاً إىل أن نفس األطراف مطالبة بتقدمي تقارير يف إطار أكثر من اتفاقية بالنسبة للبلدان األطراف املتقدمة، با
 .(ICCD/CRIC(5)/9)" اتفاقيات ريومن 

                                                      

 تقريـر الفـريق الرفيع املستوى املعين باالتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة             : توحـيد األداء  " )١(
 نوفمرب/، تشرين الثاين٦١/٥٨٣قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة " (يف جمـاالت التنمـية واملساعدات اإلنسانية والبيئة      

٢٠٠٦.( 
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن     ( هونتر   -رسالة مشتركة بعث هبا كل من السيدة جوكيه وولتر           )٢(
اتفاقية األمم املتحدة (، والسيد محد اهللا زيدان )اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر(، والسيد هاما أربا ديالو )تغري املناخ

ساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، السيد مانينغ، يف إىل رئيس جلنة امل) للتنوع البيولوجي
 .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣٠
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وقد أقرت دراسات أجرهتا يف اآلونة األخرية عدة منظمات وهيئات فرعية تابعة التفاقيات ريو بأن معامل        -١٥
أقرت أيضاً بأن معامل ريو  )٤(على أن دراسات أخرى. )٣(يدةريـو تتيح هلا إجراء حتليالت مقارنة موثوق هبا ومف      

 .يعتريها عدد من السلبيات واملشاكل اليت ينبغي أخذها يف االعتبار وتسويتها إن أمكن

اآللية العاملية اعتماد   وفـيما يتعلق باحلاجة إىل إدراج معلومات مالية مفصلة يف التقارير، فقد اقترحت               -١٦
يستخدم إلدراج قائمة جبميع الربامج واملشاريع اجلارية واملنتهية ذات الصلة بتنفيذ            شـكل موحـد ملـرفق مايل      

وسيلحق هذا املرفق بتقارير البلدان األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمة ووكاالت األمم املتحدة         . االتفاقية
دة بلدان أطراف، ال سيما البلدان      وكانت ع . واملـنظمات غري احلكومية وغريها من املنظمات احلكومية الدولية        

ويقدم املرفق الثاين مثاالً    . املـتقدمة، قد استخدمت يف املاضي أشكاالً خمتلفة إلعداد قوائم باملشاريع ذات الصلة            
واستخدام املرفقات املالية املوحدة باستمرار من . لشكل موحد ومبسط ميكن للفريق العامل املخصص أن ينظر فيه

  تفـادي ازدواج اجلهود وختفيف عبء اإلبالغ بالنسبة ملراكز التنسيق الوطنية وغريها من شـأنه أن يـؤدي إىل    
هذا فضالً عن أن هذه املرفقات . املنظمات املدعوة إىل تقدمي تقارير يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 عم استعراض عملية تنفيذ االتفاقية    ميكـن أن تشـكل أساساً إلجراء حتليالت مالية موثوق هبا الستخدامها يف د             
 .وإطالع آليات اختاذ القرار ذات الصلة باملعلومات على الصعيدين الوطين والدويل

، بإدارة جمموعة من    )٥(وهلـذه الغاية، تقوم اآللية العاملية متاشياً مع الوالية اليت تلقتها من مؤمتر األطراف              -١٧
. د املالية املتاحة، واالحتياجات املالية، واملشاريع ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية         قوائم اجلرد املترابطة واملتعلقة باملوار    

حمرك املعلومات املالية بشأن  (FIELDوتسـتكمل قوائم اجلرد هذه، املنظمة يف شكل قاعدة بيانات شاملة تدعى   
ن األطراف واملنظمات   ، بآخر املستجدات ويتم ذلك أساساً بفضل املعلومات اليت تتيحها البلدا          )تـردي األراضي  

وباإلضافة إىل ذلك، وضعت    . األخـرى يف تقاريرها اليت تقدمها يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر            
اآللية العاملية سلسلة من أحدث األدوات واملنهجيات لتيسري مجع البيانات من نظم املعلومات القائمة، مثل نظام                

تعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، ودليل أنشطة املساعدة اإلمنائية الرمسية للمدخل إبالغ الدائنني التابع ملنظمة ال
األدوات املتعلقة  وهذه  . العاملي للتنمية، ونظام رصد أداء املشاريع التابع للصندوق الدويل للتنمية الزراعية وغريها           

 واخلربة اليت اكتسبتها اآللية العاملية يف FIELDنات جبمـع البيانات، إضافة إىل منرب إدارة املعارف التابع لقاعدة البيا        
 .جمايل التحليل املايل واإلبالغ العاملي، متاحة للدوائر املعنية باالتفاقية كأدوات للتخفيف من عبء اإلبالغ الوطين

                                                      

 Report on the case study on desertification-related aid” (OECD, 2003); “Financial“: تشمل )٣(

cooperation, Rio Conventions and common concerns” (RECIEL, 2005); “Resource mobilization and the 

status of funding of activities related to land degradation” (GEF-GM, 2006). 

)٤( “EU compilation of national reports on the implementation of the UNCCD, with a focus on 

developing countries in Africa” (2005). 

 .١-م أ/٢٤ من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، واملقرر ٢١ املادة مبوجب )٥(
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النامية وتلبـية للضـرورة امللحة لتقليص أوجه التفاوت إىل أدىن حد ممكن بني األرقام اليت تقدمها البلدان                   -١٨
 لتحديد وتقدير األنشطة املتعلقة     منهجية متسقة وتلـك اليت تقدمها البلدان املتقدمة، أوصت اآللية العاملية باعتماد           

وهذه هي عموماً أصعب مهمة مطلوب إجنازها، . بتنفـيذ االتفاقية ضمن حافظة أوسع من املشاريع اإلمنائية والبيئية        
ويرد . التقارير مرده االختالفات يف تفسري التعاريف اليت اعتمدهتا االتفاقية        ألن عدم التجانس املالحظ حىت اآلن يف        

فـيما يـلي اقتراح بوضع منهجية متسقة استناداً إىل التجارب والدروس املستفادة يف اآلونة األخرية من استعراض                  
 .حوافظ كربى املؤسسات الدولية املتعلقة باإلدارة املستدامة لألراضي

 لتحسني تنظيم عملية إعداد التقارير التدابري املصاحبة آخراً، اقترحت اآللية العاملية سلسلة من وأخرياً وليس -١٩
 :وباختصار، تشمل هذه التدابري املقترحات التالية. وإجراءات إبالغ املعلومات

إنشـاء نظـم معلومات متوائمة، وقواعد بيانات أو إجراءات جلمع املعلومات ذات الصلة على                )أ( 
كأن يكون بتقدمي تدريب حمدد وبناء القدرات؛ واستخدام نظم املعلومات          (د القطري ورصد التدفقات املالية      الصعي

 ؛)أو شبكات تعتمد على شبكة اإلنترنت أو تكييفها؛ واستحداث أدوات النتقاء املشاريع/القائمة و

قارنة وحتليل االجتاهات بني    تـزامن التوقيت بني دورات تقدمي التقارير من مجيع املناطق لتيسري امل            )ب( 
 عدة بلدان؛

مواءمة نظم تقدمي التقارير يف إطار اتفاقيات ريو، باالستناد إىل املنهجيات والُنُهج القائمة من قبيل                )ج( 
 معامل ريو؛

بني مراكز  ) مثالً عن طريق عمليات االستعراض اليت يقوم هبا األقران        (حتسـني االتصال والتشاور      )د( 
لبلدان املتقدمة والبلدان املتأثرة النامية فيما يتعلق بإعداد التقارير الوطنية لتقليص أوجه التفاوت إىل أدىن االتصال يف ا

 حد ممكن وجتنب مشاكل اإلبالغ الزائد أو الناقص؛

زيادة التعاون بني اآللية العاملية وأمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف صياغة ملخصات                )ه( 
لومات عـن املوارد اليت حشدهتا البلدان األطراف املتقدمة والبلدان األطراف النامية املتأثرة، كما وردت يف                لـلمع 

 .تقاريرها الوطنية

  منهجية استعراض احلوافظ-رابعاً 

 قرض ومنحة وافق ٩٠٠اضطلع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف اآلونة األخرية باستعراض شامل لنحو             -٢٠
 من أجل حتديد على وجه الدقة نسبة حوافظه اليت تعاجل أهداف            ٢٠٠٥ و ١٩٩٩لصـندوق يف الفترة بني      علـيها ا  

وللقيام هبذا االستعراض، وضع الصندوق، بالتعاون مع اآللية العاملية، منهجية . اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر    
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صنيف املعمول هبا، مبا فيها معامل ريو، ورموز األنشطة         ابـتكارية جتمع بني عدد من معايري انتقاء املشاريع وُنهج الت          
 .)٧(التابعة لآللية العاملية، والتحليل النوعي الذي يستخدمه مرفق البيئة العاملية )٦(ذات الصلة

وقـيمة املنهجـية املسـتخدمة يف استعراض احلوافظ هبذا الشكل هي أهنا تتيح إطاراً لتفسري مدى ارتباط                   -٢١
وقد حذر الصندوق الدويل للتنمية     . الربامج ويف االستراتيجيات القطرية باالتفاقية    / يف املشاريع  األهـداف الـواردة   

الزراعـية من أن تعقد ظاهرة تردي األراضي وتعدد أوجه االستجابات على مستوى السياسة اجملتمعية، جيعالن من                 
كما شدد على ضرورة حتسني املنهجية      . )٨(الصعب للغاية حتديد املشاريع واألنشطة اليت تنفذ فقط ملكافحة التصحر         

تدرجيياً مع مرور الوقت لتقليل التفسريات الذاتية لدرجة االرتباط وحتديد مدى استجابة نشاط ما ألهداف االتفاقية                
 .مبزيد من الدقة

 وهو هنج مماثل للنهج الذي استخدمته املفوضية        -ويتكون النهج الذي اعتمد الستعراض حوافظ الصندوق         -٢٢
 . من اخلطوات املبينة يف البنود التالية- ٢٠٠٤األوروبية الستعراض التقرير املقدم يف 

  مجع البيانات األساسية- ١ اخلطوة -ألف 

أو حتديد أماكن وجود كافة املعلومات املتاحة بشأن املشاريع         /مـن الضـروري، كخطـوة أوىل، مجع و         -٢٣
ة استناداً إىل قواعد البيانات التنظيمية القائمة، ووثائق املشاريع،         واألنشـطة الـيت ميكن أن يكون هلا صلة باالتفاقي         

فجميع املعلومات املهمة عن املشاريع املرتبطة مبكافحة التصحر ال         . وغريها من وثائق التصميم أو املصادر اخلارجية      
املعلومات إذ غالباً ما وليس من السهل عموماً احلصول على هذه      . تتوفر يف قاعدة بيانات مركزية إال يف وضع مثايل        

فعلى سبيل املثال، أنشأ الصندوق الدويل      . تكون موزعة على عدة نظم معلوماتية ومصادر رمسية وأصحاب البيانات         
ومبجرد حتديد  . للتنمـية الزراعية، قاعدة بيانات خمصصة جتمع املعلومات املتوفرة بأشكال خمتلفة ومن ملفات خمتلفة             

وفيما . ملية اختيار أولية للمشاريع واألنشطة ذات الصلة من استعراض الوثائق املتوفرة          مجيع املصادر، ميكن إجراء ع    
يـتعلق باملعلومات املتاحة يف شكل إلكتروين، فيمكن تيسري هذه العملية بالبحث أو االستفسار عن كلمات متعلقة                 

                                                      

. إن رمـوز األنشطة، ذات الصلة مستمدة من نص االتفاقية وتقوم اآللية العاملية بتحديثها باستمرار               )٦(
الرصد والبحث، : ية رمزاً مبوبة يف إطار اجملاالت األربعة الرئيسية التال٦٠وتشمل هذه الرموز يف الوقت احلاضر أكثر من 

وقد جرى تكييف هذه الفئات من      . والتخطـيط وإدارة املخاطر، والتخفيف والتعايف، واالستجابة يف حاالت الطوارئ         
، Century" "Preparing for Drought in the 21تقرير اللجنة الوطنية للواليات املتحدة املعنية بسياسات اجلفاف املعنون 

 . وترد يف املرفق الثالث قائمة مستكملة برموز األنشطة ذات الصلة،٢٠٠٠مايو /الصادر يف أيار

)٧( "Selection criteria, strength rating and quality analysis")   املـرفق األول من وثيقة جملس مرفق
 تشـرين  ١٩، "Status of Land Degradation as a cross-Cutting Issue under GEF.3"البيـئة العاملـية بعـنوان    

 .ويرد يف املرفق الرابع وصفاً هلذه املنهجية. Ref. GEF/C.24/Inf.6)، ٢٠٠٤أكتوبر /ولاأل

 Report on activities"شـكلت هذه املسألة أيضاً واحدة من استنتاجات تقرير اجلماعة األوروبية   )٨(

undertaken by the European Community in support of the African region in the period January 2000 - 

December 2003 in the implementation of the United Nations Convention to Combat Desertification" (Final 

Report, Lot 4 Doc. N. EUROPEAID/116548/C/SV).. 
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فرعية من املشاريع أو األنشطة اليت      ، تستخرج جمموعة    ١ونتيجة للخطوة   . )٩(بامليادين ذات الصلة يف قاعدة البيانات     
 .ميكن أن تكون هلا صلة باالتفاقية من جمموع حافظة البلد أو املنظمة

  التصنيف اجلغرايف- ٢ اخلطوة -باء 

يـتم يف املرحلة الثانية تصِنيف جماالت تدخُّل احلافظة املختارة وفقاً للحدود اجلغرافية اليت بّينتها االتفاقية                 -٢٤
واهلدف من ذلك هو معرفة ما إذا كانت املشاريع أو األنشطة اليت مت تعيينها حتدث آثارها يف                 ). ١ انظـر املـادة   (

ولتسهيل هذه املهمة،   . )١٠(املـناطق القاحلة أو شبه القاحلة أو يف املناطق اجلافة شبه الرطبة، وإىل أي مدى حتدثها               
أو املختصرات القطرية املدرجة يف     /ج العمل الوطنية و   ميكـن العودة إىل الشروح الواردة عن املناطق املتأثرة يف برام          

وما جتدر اإلشارة إليه مع ذلك هو أن حتديد هذه احلدود اجلغرافية ال ميكن أن               . الـتقارير القطـرية للبلدان املتأثرة     
ة يستخدم كمعيار الستبعاد مشاريع بل فقط كأداة للتصنيف والتبويب اإلحصائي والتحليل النوعي وذلك ألن ظاهر       

املستدامة األوسع التصحر تتسم بطابع شامل وأن هناك عالقة بني تردي األراضي والفقر وغري ذلك من قضايا التنمية              
 .وهبذا اخلصوص، ينبغي أيضاً مراعاة عوامل مثل قابلية التعرض للجفاف وخطر تردي األراضي. نطاقاً

  شروط اختيار املواضيع- ٣ اخلطوة -جيم 

ويتم ذلك بالتحقق ما إذا كانت      . تأكيد شروط اختيار مواضيع احلافظة املختارة      ٣تسـتهدف اخلطـوة      -٢٥
وبالتايل قد تتقلص قائمة    .  تعاجل أهداف االتفاقية   ٢ واخلطوة   ١املشـاريع أو األنشطة اليت مت تعيينها نتيجة للخطوة          

صد والبحث وبناء القدرات    مثل ما تعلق بالر   (املشـاريع أو تزيد إذا جرى حتديد عمليات تدّخل إضافية ذات صلة             
وميكن استخدام رموز   ). والتخطيط وإدارة املخاطر والتخفيف وإجراءات العالج أو االستجابة يف حاالت الطوارئ          

ومثة أداة أخرى مفيدة ميكن    ). انظر املرفق الثالث  (األنشطة ذات الصلة التابعة لآللية العاملية كأداة لتيسري هذه املهمة           
رض وهي التصنيف القطاعي الذي جتريه منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أو الرموز              استخدامها هلذا الغ  

وال بد من اإلشارة إىل إمكانية ختصيص عدد مضاعف من رموز األنشطة ذات الصلة أو الرموز                . )١١(حمددة الغرض 
عدد العناصر ذات الصلة حمددة الغرض ألي مشروع أو نشاط فردي حسب نطاق املشروع وأهدافه وكذلك حسب 

                                                      

اتفاقية مكافحة التصحر؛ الصحراء؛ تردي     : ومـن أمثلة الكلمات اليت يبحث عنها الصندوق ما يلي          )٩(
 تـآكل الـتربة واجنرافها؛ اجلفاف؛ القحط؛ الغابات؛ اخلصوبة؛ امللوحة؛ الطمي؛ برنامج العمل؛ االتفاقية؛    األراضـي؛ 

 ).مترمجة بشكل مناسب يف اللغات األخرى حيثما انطبق(االحتطاب؛ وما إىل ذلك 

 .٠,٦٥و ٠,٠٥أي املنطقة اليت تتراوح فيها نسبة هطول األمطار سنوياً إىل التبخر الكلي املمكن بني  )١٠(

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي /تطبق الرموز حمددة الغرض من قبل جلنة املساعدة اإلمنائية )١١(
ويكون القطاع الذي تتوجه إليه املسامهة . لتصنيف أنشطة املساعدة اإلمنائية الرمسية يف النظام املعتمد إلبالغ البلدان النامية

. ادية أو االجتماعية للجهة املستفيدة اليت يسعى نشاط املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل تعزيزها            هو اجملال احملدد للبنية االقتص    
 وهناك املزيد من املعلومات عن الرموز حمددة       . وهـو ال يشـري إىل نـوع السلع أو اخلدمات اليت تقدمها اجلهة املاحنة              

ــيدان االق    ــية يف امل ــتعاون والتنم ــنظمة ال ــع م ــلى موق ــتاحة ع ــرض م ــنوان الغ ــلى الع ــادي ع :تص
www.oecd.org/document/21/0,2340,en_2825_495602_1914325_1_1_1_1,00.html.. 
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وفيما يتعلق باستعراض حوافظ الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، فقد جرت هذه العملية بالبحث . اليت ينطوي عليها
والستكمال هذه العملية،   . عـن كـلمات رئيسية ذات الصلة وقراءة أجزاء ذات الصلة من وثائق تصميم املشاريع              

امج والتهديدات اليت واجهها، متاشياً مع املنهجية اليت يتبعها مرفق البيئة أجـري تقيـيم أهداف كل مشروع أو برن   
على أنه ونظراً لندرة املعلومات ولعدم إمكانية احلصول عليها يف حالة وثائق تصميم             ). انظر املرفق الرابع  (العـاملي   

مسات األخرية على قائمة    ، وضعت الل  ٣ونتيجة للخطوة   . املـنح، فـإن هذا اإلطار مل يطبق إالّ يف حالة القروض           
 .املشاريع أو األنشطة ذات الصلة اليت تعاجل أهداف االتفاقية يف الفترة املشمولة بالتقرير

  الترتيب وكثافة املوارد- ٤ اخلطوة -دال 

وحتديد كثافة  ) أو إعمال معامل ريو   (الترتيب  :  من مرحلتني مترابطتني ارتباطاً وثيقاً مها      ٤تـتألف اخلطوة     -٢٦
 ).حتديد النسبة املتعلقة مبكافحة التصحر من جمموع قيمة املشروع أو االستثمار(ارد املو

فـأوالً، خيصـص لكل مشروع أو نشاط مدرج يف احلافظة املختارة معدل من معامل ريو وفقاً للتعريفات                   -٢٧
ذ إجراء فّعال ملكافحة التصحر وبصورة أكثر حتديداً، إذا كان املشروع يتوخى اختا  . واملعـايري املبّينة يف املرفق األول     

أما ). ١م ر  (١ معلم ريو - RM1، يكون معدل املشروع )١٢(كعنصر فرعي ذي أمهية) مثل تقليص اإلجهاد البيئي(
وإذا اضطُلع  ). ٢م ر (فيكون معدل املشروع هو      )١٣(إذا تـألف املشروع من عناصر رئيسية تتعلق مبكافحة التصحر         

فيكون معدل . )١٤(األراضي كهدف رئيسي ويشري صراحة إىل عملية االتفاقية    تردي  /باملشـروع ملكافحـة التصحر    
وباملقابل، إذا مل تتبني أية منفعة مباشرة للبيئة أو ملكافحة التصحر يف هذه املرحلة، فإن املشروع                ). ٣م ر (املشروع  

ن أن جترى يف هذه  والستكمال هذا التحليل النوعي، ميك    ). ومن مث يشطب من القائمة    ) (م ر صفر  (يصـنف مبعدل    
املـرحلة أيضاً عملية حتديد ما يسمى بقوة عناصر تردي األراضي، وفقاً لقوة منهجية التقييم اليت يتبعها مرفق البيئة                   

 ).انظر املرفق الرابع(العاملية 

 أو بيان(وممـا يرتبط بتخصيص معامل ريو حتديد النسبة املتعلقة مبكافحة التصحر من جمموع قيمة املشروع             -٢٨
ونظراً إىل أنه من غري العملي يف الغالب إجراء حتليل مفصل للتكاليف لتعيني النسبة الدقيقة للموارد "). كثافة املوارد"

 املخصصـة حتديداً لعناصر املشروع أو األنشطة املرتبطة مبكافحة التصحر، فقد اقُترح تعديل القيمة املعتمدة ملشاريع    
مثل االستثمارات للبنيات   (تثمارات اليت حيتمل أن تكون مواردها كثيفة        مـن أجل ختفيض االس    ) ٢م ر   (و) ١م ر (

وهلذه الغاية، طّبق الصندوق الدويل . وال تربطها صلة مباشرة أو صرحية بعملية االتفاقية) التحتية الرئيسية مثل الطرق
 :للتنمية الزراعية نظام املوازنة التايل

                                                      

أي ليس (ثانوي للنشاط إن املقصود بعبارة عنصر فرعي ذي أمهية هو أنه فرع مهم ولكنه يتعلق هبدف  )١٢(
 ).أحد األسباب الرئيسية لالضطالع بالنشاط

تردي األراضي هدف صريح من أهداف النشاط وعنصر أساسي يف          /رئيسي مبعىن أن مكافحة التصحر     )١٣(
 ).أي مل يكن لُيضطلع بالنشاط بدون هذا اهلدف(تصميمه 

 .تنفيذ االتفاقيةهو املشروع الذي يدعم برنامج عمل وطين أو دون إقليمي أو إقليمي ل )١٤(
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 ) يف املائة٣٣ّدرت بنحو ق( جمموع القيمة املعتمدة ١/٣ = ١م ر )أ( 

 ) يف املائة٦٧قدرت بنحو ( جمموع القيمة املعتمدة ٢/٣ = ٢م ر )ب( 

 ) يف املائة١٠٠تعادل ( جمموع القيمة املعتمدة ٣/٣ = ٣م ر )ج( 

واملقصود بتحديد كثافة املوارد هو احلد من حاالت زيادة اإلبالغ وازدواجية احلساب، وال سيما فيما يتعلق  -٢٩
 .)١٥(ريع اليت تعاجل أكثر من هدف واحد من أهداف السياسة العامة، أو اتفاقية ريو، أو اجملال البيئي الزراعيباملشا

  التدقيق- ٥ اخلطوة -هاء 

لالنـتهاء مـن عملية جتميع املعلومات، ال بد من إعادة التحقق من احلافظة املختارة واملقدرة وإقرار صحتها                   -٣٠
وهلذا . سؤولون يف كل إدارة أو قسم من اإلدارات واألقسام ذات الصلة يف املنظمة املعنية         نتـيجة لعملية يشترك فيها امل     

الغـرض أعد الصندوق الدويل للتنمية الزراعية استبيانات جلمع ورقات مفصلة مللخصات املشاريع وذلك بطرق عدة                
وكجزء من عملية املصادقة هذه،     . منها طلب معلومات إضافية من الفروع اإلقليمية وفرادى مديري احلوافظ القطريني          
مثالً مع املراسلني اإلحصائيني للجنة     (يوَصى أيضاً بإجراء مشاورات وعمليات استعراض األقران على الصعيد الداخلي           

مثالً بني مراكز   (، ومع الشركاء اخلارجيني     )املسـاعدة اإلمنائـية ومؤسسات االتصال التابعة التفاقيات ريو األخرى         
ممكن ولتجنب مسائل   ، وذلك لتقليص أوجه التفاوت إىل أدىن حد         )ات املاحنة والبلدان األطراف املستفيدة    االتصال للجه 

أو اآللية العاملية   /وميكن أيضاً إجراء مشاورات مع أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر و           . اإلبـالغ الـزائد أو الناقص     
 .ادئ التوجيهية املتعلقة بإعداد التقاريرللحصول على توضيحات أو مساعدة يف تطبيق املب

  حتليل النتائج وعرضها- ٦ اخلطوة -واو 

خـتاماً، يـتم حتليل مجيع املعلومات املختارة واملصادق عليها لوضع إحصائيات ذات مغزى وسالسل زمنية                 -٣١
 تلبية ملتطلبات االتفاقية يف وحتليالت للتوجهات، وتصنيف البيانات حبسب القطاعات واألقاليم والبلدان، وما إىل ذلك،        

 هو املرفق املايل النموذجي املنتظر      ٦وأحد نواتج اخلطوة    . أو املتطلـبات احملددة اليت تناوهلا التقرير      /جمـال اإلبـالغ و    
وميكن أن توضع أيضاً جداول وأشكال وخمططات أخرى لتسهيل عرض         ). انظر املرفق الثاين  (الواجب ضمه إىل التقرير     

 عن إعادة استخدام أهم استنتاجات عملية استعراض احلوافظ بغرض التحليل املقارن وتبادل املعلومات              النـتائج، فضالً  
ويف .  وغريها من قواعد البيانات، وكذلك ألغراض تقدمي البيانات والبالغات األخرى          FIELDوحتديث قاعدة بيانات    

                                                      

لتقلـيص قيمة املشاريع ذات األنشطة املرتبطة باالتفاقية بشكل أساسي واليت ال يشكل مع ذلك جمال          )١٥(
على النحو احملدد يف االتفاقية، فقد صّنف الصندوق الدويل للتنمية الزراعية هذه املشاريع مبعدل " جماالً متأثراً"التأثري الكلي 

 ).١ر م (
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. ة والقيود واالفتراضات املستعملة إلعداد التقاريرهـذه املرحلة جترى معظم التحليالت النوعية، مبا فيها وصف املنهجي  
 .)١٦(فقيمة التقرير يف أعني الذين يتوجه هلم إمنا تتحدد مبدى صلته باالتفاقية ومدى املوثوقية اليت يتسم هبا

 ميكن أن تتيسر إىل حد كبري       ٤ و ٣اخلطوتني  ) إىل حد ما  ( و ٢ و ١وجتـدر اإلشـارة إىل أن اخلطوتـني          -٣٢
ات جتهيز البيانات من قبيل قواعد البيانات، ونظم إدارة احملتويات، ونظم التنقيب على البيانات، ونظم     باستعمال أدو 
وحتتوي . املعلومات اجلغرافية، ولغات االستفسار، ولغات الترميز املوسعة، وغريها من التكنولوجيات         /اجلرد املتكامل 

 ميكن إجنازه آلياً إىل حد ما فقط، وهو ما سيتطلب            على القسط األكرب من العمل النوعي الذي       ٦ و ٥ و ٤اخلطوات  
 .تدريباً فنياً كبرياً وبناء قدرات مراكز االتصال الوطنية

 التحديات املستقبلية -خامساً 

 :ترجع بعض التحديات املالزمة لعملية اإلبالغ إىل العوامل التالية -٣٣

لواسعة اليت اعتمدهتا اتفاقية األمم املتحدة      التعريفات ا . الطبيعة املعقدة والشاملة لظاهرة التصحر     )أ( 
ملكافحة التصحر جتعل من الصعب تعيني احلدود الفاصلة بني األنشطة املهمة وغري املهمة بشكل دقيق، ال سيما عند                  

 .)١٧(مراعاة آثار التدابري غري املباشرة والطويلة األجل واخلارجية فيما يتعلق بالوقاية من التصحر ومكافحته

اليت أنشأهتا االتفاقية لتحديد اجملاالت املتأثرة قد تؤدي إىل تفسري ضيق لعمليات            دود اجلغرافية   احل )ب( 
وميكن اعتبار هذا التفسري منافياً لروح اتفاقية عاملية ولقيمتها املعترف هبا باعتبارها اتفاقية . التدخل املستوفية للشروط

 .)١٨(للتنمية املستدامة

حتدد معامل ريو األنشطة    .  قدر اإلمكان  ة عملية اإلبالغ بني اتفاقيات ريو     ومواءمحماولـة تبسيط     )ج( 
على أن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر هي االتفاقية الوحيدة . اليت ترمي لتحقيق أهداف اتفاقيات ريو الثالث

                                                      

، والتوقيت املناسب، )مبا فيها االتساق(يف مدى الصلة باالتفاقية هي قابلية املقارنة اخلصائص اليت تؤثر  )١٦(
، وقابلية  )مبا فيها االتساق  (أما اخلصائص اليت تؤثر يف مدى املوثوقية فهي قابلية املقارنة           . وقيمة الرجع، والقيمة التنبئية   

 ).٢٠٠٦مايو /ويل للتنمية الزراعية للحوافظ، أياراستعراض الصندوق الد(التحقق، واحلياد، واإلخالص يف التقدمي 

فيما يتعلق بتردي األراضي، يرى الباحثون أن من املفيد التمييز بني األسباب املباشرة واملسببات غري                )١٧(
فاألسباب املباشرة هي أعمال آنية جتري على الصعيد احمللي وتؤثر بشكل مباشر يف تردي األراضي، وهي تشمل . املباشرة
 يف أراضي احملاصيل وتكثيف النشاط الزراعي، ال سيما حيث تكون هشاشة البيئة مرتبطة جبفاف دوري أو فقر                  التوسع

لتردي األراضي الكثافة السكانية والنمو     ) أو الكامنة (وتشمل املسببات غري املباشرة     . الـتربة أو شـدة احندار األراضي      
وتتعلق هذه املسببات غري املباشرة بالعمليات      . غري املستدامة السـكاين واهلجرة والسياسات اليت تشجع على املمارسات         

. األساسية االجتماعية والفيزيائية األحيائية اليت تسند األسباب املباشرة وقد تقع على الصعيد احمللي أو الوطين أو العاملي                
 االجتماعية والفيزيائية   وتبـّين الدراسـات أن أحسن ما يفسر التصحر هو اقتران جمموعة متعددة وجمتمعة من العوامل               

 ).٢٠٠٦مايو /استعراض الصندوق الدويل للتنمية الزراعية للحوافظ، أيار(األحيائية وليس متغريات وحيدة 

 ).٢٠٠٢(خطة التنفيذ ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة  )١٨(
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أو يدعم برنامج العمل الوطين أو      /الـيت تتمتع مبعلم خمصص لألنشطة يشري حتديداً إىل العملية املنبثقة عن االتفاقية و             
وهذا التباين يف معامل ريو قد يسبب مشاكل تصنيف البيانات وازدواجية العد، ال سيما يف حالة               . اإلقلـيمي ) دون(

 .املشاريع اليت تتناول أهدافاً منصوصاً عليها يف أكثر من اتفاقية واحدة من اتفاقيات ريو يف وقت واحد

نظراً ألن أي   . يب املشاريع، ودرجة األمهية، وتقدير مدى كثافة املوارد       التفسـري الـذايت لترت     )د( 
مشـروع حيـتوي على جمموعة من األنشطة التكميلية وأن تنصيف القيم املوافق عليها واملخصصة لفرادى عناصر                 

ذي يستثمره مشروع   ال") كثافة املوارد "أو  (املشاريع أو األنشطة قد ال يكون دائماً ممكناً، فإن حتديد مقدار املوارد             
وختصيص نسبة مئوية لكثافة املوارد هو يف حد ذاته         . مـا ملكافحة التصحر يكون متروكاً إىل حد ما للتفسري الذايت          

ولتحديد املبالغ املستثمرة يف األنشطة     . أسـلوب اعتباطي لتحديد قيم تقريبية وهو ما قد يؤدي إىل أرقام غري دقيقة             
غي إعادة النظر يف هذه األرقام يف املرحلة املتوسطة من تنفيذ املشروع أو يف مرحلة              ذات الصـلة مبزيد من الدقة، ينب      

 .أو باالقتران مع عمليات تقييم املشاريع، عندما تصبح املعلومات عن املدفوعات الفعلية متوفرة/االنتهاء من تنفيذه، و

وهذا ما يصعب على . د مرور وقت طويلبعوغالباً ما تظهر آثار ونتائج املشاريع اليت تعاجل قضية التصحر       -٣٤
متناسبة مع االحتياجات املالية    ) املدخالت(مستوى التحليل الكلي، حتديد ما إذا كانت تدفقات االستثمار اإلمجالية           

 ).املخرجات(اإلمجالية، واألهم من ذلك، معرفة ما إذا كانت هذه التدفقات تفرز النتائج املتوقعة 

ذه التحديات احلرجة وغريها من التحديات أو قضايا التعريف أو التأويل املثرية للجدل ومن املتوقع مناقشة ه -٣٥
 .مع الفريق العامل املخصص أو غريه من العمليات احلكومية الدولية، حيث ميكن إجياد حلول مناسبة
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Annex I 
 

[ENGLISH ONLY] 

Rio Markers 

 
1. In 2000, the secretariat of the Development Assistance Committee (DAC) of the 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) was requested by the DAC 
member countries to develop a standard reporting methodology for identifying aid activities of 
relevance to the three Rio conventions. 
 
2. In response to this request, the DAC Working Party on Statistics (WP-STAT) suggested 
applying the DAC policy marker system already in use for other cross-cutting issues such as 
“environmental sustainability” and “gender equality”. The system allows for the identification of 
official development assistance (ODA) activities targeted to a policy objective. It gives 
information on the degree to which DAC member countries implement the agreed policies in 
their aid programmes. Policy markers are applied to all bilateral aid, covering both sector-
allocable and non sector-allocable aid. Similarly, they cover all forms of aid (e.g., investment 
projects and technical cooperation). 
 
3. In consultation with the secretariats of the three Rio conventions and with the Global 
Mechanism, the DAC developed the “Rio Markers” to identify aid activities targeting the 
objectives of the three Rio conventions. The definitions and criteria of eligibility used for the Rio 
Markers are illustrated in the table below. 
 
4. Like any other DAC policy markers, the Rio Markers are descriptive rather than 
quantitative. With regard to the UNCCD, the screening of an aid activity against the objectives 
of the Convention will result in the following scores: 
 

(a)  0 (not targeted) means that the aid activity was found not to be targeted to the 
UNCCD 

(b)  1 (significant) means that combating desertification/land degradation was an 
important but secondary objective of the activity (i.e., not one of the principal 
reasons for undertaking the activity) 

(c)  2 (principal) means that combating desertification/land degradation was an explicit 
objective of the activity and fundamental to its design (i.e., the activity would not 
have been undertaken without this objective) 

(d)  3 (action programme-related) means that the activity was undertaken to combat 
desertification/land degradation as a principal objective and in support of an action 
programme to implement the Convention (i.e., a national, subregional or regional 
action programme). 

 
5.  The action programme-related score was developed for desertification-related aid only at 
the explicit request of the UNCCD secretariat. It is important to note that in order to qualify for a 
score of “principal”, “significant”, or “action programme-related”, the objective has to be 



ICCD/CRIC(6)/6/Add.1 
Page 15 

explicitly promoted in project documentation.1 It is however the opinion of some DAC member 
countries that this differentiated set of markers for the three Rio conventions is an obstacle to 
harmonized reporting and therefore should be reconsidered by the WP-STAT. 
 
6. After a pilot study carried out in collaboration with a number of DAC Member States, in 
June 2004 the WP-STAT decided to incorporate the Rio Markers into the OECD Creditor 
Reporting System (CRS) for a trial period of three years, beginning with 2004 commitment data. 
The coverage and quality of the data received during the Trial Period will be reviewed at the 
WP/STAT meeting in June 2007. 
 
7. In February 2006, the DAC secretariat provided an overview of the status of application 
of the Rio Markers by DAC member countries in the trial period. The overview indicated that 
Rio Marker data for 2001 – 2003 were submitted by all DAC members except five: Ireland, 
Italy, Luxembourg, New Zealand, and the European Community. Data for 2004 were submitted 
by 11 members, nine of which had already incorporated the Rio Markers into their standard CRS 
reporting systems. 
 
8. In April 2007, the DAC secretariat informed the Global Mechanism that three additional 
DAC members had communicated Rio Markers data as part of their regular CRS reporting for 
the 2005 commitment year. Another five members were expected to send their reports in time for 
the annual meeting of WP-STAT to be held in June 2007. This would bring the total number of 
countries currently using the Rio Markers to 18 out of 23. 
 

                                                      

1  More detailed information on the definitions to be used and instructions on where to place the 
Rio Markers in the Unified Standard Input Form (USIF) used by DAC statistical correspondents to 
update the CRS are available in document DCD/DAC(2002)21/ADD issued by the DAC on 22 
October 2004. 



ICCD/CRIC(6)/6/Add.1 
Page 16 

 

Aid targeting: the objectives of the United Nations Convention to Combat Desertification 

DEFINITION 

An activity should be 
classified as desertification-
related (score principal or 
significant) if: 

It aims to combat desertification or mitigate the effects of drought in 
arid, semi-arid and dry sub-humid areas through prevention and/or 
reduction of land degradation, rehabilitation of partly degraded land, or 
reclamation of desertified land. 

CRITERIA  

FOR ELIGIBILITY 

The activity contributes to: 

(a) Protecting or enhancing dryland ecosystems or remedying existing 
environmental damage; or 

(b) Integration of desertification concerns with recipient countries’ 
development objectives through institution-building, capacity-
development, strengthening the regulatory and policy framework, or 
research; or 

(c) Developing countries’ efforts to meet their obligations under the 
Convention. 

 

The activity will score “principal objective” if it directly and explicitly 
relates to one or more of the above criteria, including in the context of 
the realization of national, subregional or regional action programmes.  

EXAMPLES OF  

TYPICAL ACTIVITIES  

1. Typical activities take 
place in the sectors of: 

 

(a)  Integration of action to combat desertification and land degradation 
into sectoral policy, planning and programmes (e.g., agricultural and 
rural development policy, plans and programmes); 

Water and sanitation 

 

Agriculture 

 

Forestry 

(b) Rehabilitation of land, vegetation cover, forests and water resources, 
conservation and sustainable management of land and water 
resources; 

(c)  Sustainable irrigation for both crops and livestock to reduce pressure 
on threatened land; alternative livelihood projects; 

 (d)  Development and transfer of environmentally sound traditional and 
local technologies, knowledge, know-how and practices to combat 
desertification, e.g., methods of conserving water, wood (for fuel or 
construction) and soil in dry areas. 

2. Typical non-sector specific 
activities are: 

 

Environmental policy and 
administrative management 

 

Environmental 
education/training 

 

Environmental research 

(a)  Preparation of strategies and action programmes to combat 
desertification and mitigate the effects of drought; establishment of 
drought early-warning systems; strengthening of drought 
preparedness and management; observation and assessment of 
UNCCD implementation, including monitoring and evaluation of 
impact indicators; 

(b)  Measures to promote the participation of affected populations in 
planning and implementing sustainable resource management or 
improving security of land tenure; 

(c)  Support for population/migration policies to reduce population 
pressure on land; 

 (d)  Capacity-building in desertification monitoring and assessment; 
education, training and public awareness programmes related to 
desertification and land degradation; 

 (e)  Research on desertification and land degradation. 
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Annex II 

[ENGLISH ONLY] 

Example of a tabular format for a standard financial annex 

 
Title Description Code or ID Start 

Date 
End Date Duration  Recipient 

Organization(s) 
Executing 
Agency/Org(s) 

Funding 
Organization(s) 

Total 
Project 
Cost  

RACs /  
Components 

Expected 
Outputs 

Geographical 
Classification 

Rio Marker 
(RM) 

 
Title of 
the 
project 
or 
activity 

 
Description 
of the 
project or 
activity 

 
Project code 
or 
identification 
number 
 

 
Date 
on 
which 
the 
project 
or 
activity 
is due 
to start 

 
Date on 
which the 
project or 
activity is 
due to end 
(e.g., 
project 
completion 
date) 
 

 
Project 
duration 
in years 

 
Name of the 
borrowing or 
recipient 
organization(s) 

 
Name of 
executing 
agency(ies) 

 
Names of the 
project’s  
(co-)funding 
organizations, 
including 
national 
institution(s), 
NGOs and 
private sector 
entities, if any, 
and specifying 
the respective 
contributions 
(and currencies) 

 
Total project 
cost (or 
value), 
including 
contributions 
of all 
financiers, 
specifying 
the currency 

 
Relevant 
activity 
codes to 
specify 
which 
project 
components 
address the 
objectives of 
the UNCCD  

 
Expected 
outputs 
and/or 
outcomes 
as 
indicated 
in the 
project 
documents 

 
Country(ies) 
covered by 
the project 
and 
qualification 
of the 
agroclimatic 
area expected 
to benefit 
from the 
relevant 
components 

 
RM1, RM2 
or RM3 to 
be attributed 
to the whole 
project or 
activity as 
specified by 
the 
OECD/DAC  

 
Note: This format could equally be used in the reports submitted to the Conference of Parties by: 
 
• Affected country Parties for listing all the ongoing and completed programmes and projects relating to the implementation of the Convention 

undertaken in the country Party with or without the financial support of external sources (bilateral and multilateral donors, international non-
governmental organizations (NGOs), private sector entities, etc.) 

• Developed country Parties for listing all the aid activities and other forms of support provided to affected country Parties in relation to the 
implementation of the Convention, including information on all sources of co-financing 

• The Global Environment Facility (GEF) for listing all the projects and programmes relating to the implementation of the Convention and 
financed through relevant Operational Programmes (such as OP15) 

• The Global Mechanism for listing all the projects and initiatives for which it has provided support or mobilized resources 
• United Nations organizations, intergovernmental organizations and NGOs for listing all the loans and grants extended to affected country 

Parties for projects and programmes related to the implementation of the Convention. 
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Annex III 
[ENGLISH ONLY] 

Relevant activity codes 
 

Relevant activity code Description 
1 Monitoring and research Activities/components relating to the collection and analysis of data 

for predicting and/or monitoring desertification/drought phenomena in 
affected areas. Activities/components relating to scientific or applied 
research on land degradation-related issues. Includes other relevant 
monitoring and research activities not specified below 

1.1 Monitoring Activities/components relating to the gathering and analysis of data for 
desertification monitoring/assessment, as well as for the prediction of 
droughts and other land degradation phenomena 

1.1.1 Indicators Benchmarks, indicators, scorecards, and so on, regarding 
desertification or drought phenomena 

1.1.2 Soil observations Study of soil condition, remote sensing data networks, mapping 
systems, geographic information systems, environmental information 
systems, early warning systems – particularly for food security, use of 
aerial photographs and satellite imagery, land degradation data systems, 
geology surveys, groundwater information, hydrologic data, soil 
moisture evapotranspiration rates, desertification control, and so on 

1.1.3 Weather forecasting Including drought forecasting, hydrology/meteorology, climate 
observation, study of weather patterns, streamflow management, 
telemetry and collection and analysis of data on temperature, wind, 
humidity, mountain snow amount, and so on 

1.2 
 

Knowledge and 
technology 

Activities/components relating to desertification/drought research and 
technology that cannot be further specified below 

1.2.1 Knowledge Activities relating to the promotion/use of knowledge of relevance to 
the fight against desertification/land degradation, including local, 
indigenous or traditional knowledge. Comprises activities aiming at 
collecting and disseminating relevant data, information and knowledge 
through databases, inventories, knowledge management systems, 
information systems, networks, discussion groups, seminars, forums and 
other forms and means for communicating and sharing experience, 
know-how and good/bad practices in land degradation control 

1.2.2 
 

Research and 
science 

Research capacity, basic research/development, joint research and 
development, analysis of the effects of desertification or droughts, 
physics of desertification, affected ecosystems, ecological studies in 
drylands, research on drought resistant seasonal and tree crops and other 
research activities dealing with desertification/drought-related issues, or 
performed in affected areas. Also includes sciences such as climatology, 
hydrology, hydro-geology, plants and soils, genetic research 

1.2.3 Technology Dryland general technology, local technology utilization, technology 
transfer and cooperation, biotechnology utilization, genetic technology, 
zootechnology in drylands, renewable energy in affected areas, soil 
laboratory techniques, and so on 

2 Planning and risk 
management 

Activities/components relating to adequate planning and management 
of the risks associated with land degradation issues in affected areas, and 
their impacts on vulnerable production sectors and resources. Includes 
other relevant risk management activities/components not specified 
below 

2.1 Awareness raising Activities/components relating to raising awareness of 
desertification/drought phenomena and land degradation issues in 
affected areas 
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Relevant activity code Description 
2.1.1 Public awareness Information campaigns regarding desertification and/or drought, the 

role of women in combating desertification, press releases, events, and 
so on (other than those that can be classified under UNCCD activities, 
below) 

2.1.2 Studies and 
publications 

Studies and publications on links between poverty and land 
degradation, water supply/demand, water quality, environmental 
conservation, environmental impact assessment (EIA), assessment of 
desertification, diagnosis of soil degradation, wetlands evaluation, dam 
safety/failure, flood damage, flood plain management, coastal zone 
management/protection, and so on 

2.1.3 Workshops and 
seminars 

Workshops, seminars and conferences regarding 
desertification/drought phenomena (other than those under “UNCCD 
Consultative Process/Meetings” below) 

2.2 Enabling activities Activities/components to prepare for or recover from damage to crops, 
pastures, woodlands, livestock, wildlife, water supplies, economic 
activities, communities, and so on, caused by desertification/drought 
phenomena in affected areas 

2.2.1 Capacity-building Including policy and institutional support/strengthening, regional 
institutional development/strengthening, support to civil society 
organizations, technical assistance, consulting services, training, training 
centres, exchange visits, and so on, on issues/activities relating to 
desertification/land degradation control 

2.2.2 Community 
development 

Including village development, local infrastructure development, 
integrated local development, local capacity-building, protection of 
community rights, local government, participatory mechanisms, 
decentralization activities, local empowerment, promotion of 
community self-determination, protection and involvement of 
minorities, and so on  

2.2.3 Drought 
preparedness 

Drought contingency planning, drought resettlement, and so on 

2.2.4 Economic 
development 

Including integrated development, economic policy coherence, income 
support schemes, income diversification, debt subsidies, tax policies, 
saving incentives, opening markets, production support systems, and so 
on 

2.2.5 Environmental 
education 

Including preparation of curricula, materials, adult/non-formal 
education, and so on, regarding desertification/drought phenomena and 
their effects, and other environmental education activities performed in 
affected areas. 

2.2.6 Governance and 
legislation 

Institutional measures, legislative frameworks, land tenure reforms, 
land and water access, alternative dispute resolutions, and so on. 

2.2.7 Mainstreaming 

 

Activities aiming at raising the political priority afforded the issue of 
desertification and land degradation by affected developing countries 
and developed countries, as well as national and international 
organizations. In particular, these activities are directed at 
"mainstreaming" UNCCD-related objectives within the local, national, 
regional action plans/programmes, development cooperation strategies 
and policy and planning frameworks. Includes the use of publications, 
campaigns, and other forms of communication to influence 
policymaking 

2.2.8 Partnership 
building 

Activities aiming at enhancing the collaboration and cooperation 
between governments and development partners on issues relating to 
combating desertification and drought, and at improving the 
effectiveness of international financial assistance. In particular, these 
activities include the promotion and creation of strategic alliances, inter-
agency structures and other partnership frameworks, including multi-
source financial facilities 

2.2.9 Project 
development 

Feasibility studies, anti-desertification project formulation, project 
design, project preparation, project monitoring and evaluation, project 
documents, project staff training, and so on, regarding 
desertification/drought activities in affected areas 
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Relevant activity code Description 
2.2.10 Resource 

management 
planning 

Refers to management planning activities aimed at preventing or 
recovering from damage to natural/production resources in affected 
areas 

2.2.11 Services and 
infrastructure 

Construction of transport and communications infrastructures, and so 
on 

2.2.12 Social development Including demographic policies and programmes, health and nutrition, 
water supply and quality as well as women in development and gender-
equality activities in affected areas 

2.3 Production systems Activities/components relating to the management of risk associated 
with production sectors vulnerable to desertification/drought phenomena 

2.3.1 Agriculture Comprises activities aiming at enhancing agricultural production, 
including agricultural development in drylands, agricultural inputs, 
agricultural practices/systems, agricultural enterprises, agroforestry, 
agro-product processing, cash crops, crop insurance, crop farming, crop 
production in drylands, development of sustainable agricultural and 
ranching production systems, drylands agriculture and machinery use, 
eco-farming villages, extension services, farmers' associations, 
fertilizers, food security, food storage/preservation, food processing, 
forage production, horticulture, household crops, integrated pest 
management, mills, non-irrigated crop, organic agriculture, 
pest/weed/disease control, post-harvest practices and storage, rain-fed 
agriculture, seed/grain banks, sustainable agriculture, treated sewage for 
agriculture, and so on 

2.3.2 Forestry Including forest products, forest-fire protection, afforestation, 
agroforestry, area closure, silviculture, tree planting, tree seedling 
nurseries, seed reserves, and other forestry-related production activities 

2.3.3 Livestock systems Comprises activities aiming at enhancing livestock production and 
developing or supporting pastoral systems, nomadic systems, 
transhumant systems, mixed production systems, and so on. Such 
activities include veterinary services, provision of vet drugs, vaccination 
campaigns, restocking/provision of animals, apiculture, meat processing 
and marketing, and so on 

2.3.4 Other production 
systems 

Including alternative energy sources, alternative livelihoods, 
development of new and/or renewable energy sources, ecotourism, 
energy, fishery development, rural industry, and so on 

2.3.5 Production support Comprises activities such as advisory or consulting services, 
marketing, and banking/financial services including rural finance, 
microfinance, rural infrastructure, technical assistance, and so on 

2.4 Resource conservation Activities/components relating to the conservation of resources 
vulnerable to desertification/drought phenomena. Includes resource 
stewardship 

2.4.1 Air and climate 
protection 

Comprises measures and activities aimed at the reduction of emissions 
into the ambient air or ambient concentration of air pollutants as well as 
measures and activities aimed at the control of emissions of greenhouse 
gases and gases that adversely affect the stratospheric ozone layer and/or 
result in global warming or climate change. Includes prevention of 
pollution through in-process modifications aimed at eliminating or 
reducing the generation of air pollutants (e.g., through cleaner 
technologies or use of cleaner products), treatment of exhaust gases and 
ventilation air, measurement and control, and other similar activities 

2.4.2 Biodiversity 
conservation 

Including protection of species and habitats, protection of natural and 
semi-natural landscapes, wildlife conservation, plant conservation, 
habitat management, fish and wildlife protection, and so on 
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Relevant activity code Description 
2.4.3 Forest/scrub 

management 
Including forest management and conservation, homestead and 
boundary planting, live fencing, launching of reforestation/afforestation 
programmes, development of afforestation techniques and suitable 
species, joint forest management, community forestry, social forestry, fuel 
wood depletion control, deforestation control, and so on 

2.4.4 Other resource 
conservation 

Including dry high-altitude ecosystems, transboundary resource 
management, protection of oasis and other ecosystems, and other 
unspecified or not listed resource conservation activities 

2.4.5 Pasture and 
range 
management 

Comprises activities relating to the ecology, productivity, sustainable use 
and management of rangelands, including controlling grazing, managing 
grasslands, medicinal plants, supporting pastoralism, and so on 

2.4.6 Sustainable land 
management 

Including flood protection, hillside terracing, land-use planning, land 
improvement, land reclamation, local-level land and integrated resource 
management, protection of lands from sand dune encroachment, 
protection of soil from erosion and physical degradation, prevention of 
soil salinity, sand-dune fixation or consolidation, set-aside schemes, soil 
conservation, stone bunding, sustainable land use management, vegetated 
gully structures, and so on 

2.4.7 Water 
conservation 

Comprises activities relating to irrigation, water supply and sanitation, 
including water storage, water curtailment practices, rainwater harvesting, 
aquifer management, integrated watershed management, bore holes, 
wells, and water pipes management, groundwater development, 
prevention of pollutant infiltration, irrigation techniques, drainage basin 
management, water marketing, low water consumption crops, water-tiered 
pricing strategies, flood control, soil erosion and water conservation, 
watershed management, installation of watering ponds and other facilities, 
lining of irrigation channels, small-scale water management, cleaning of 
soil and water bodies, dyke and dam management, and so on 

2.5 UNCCD-related 
activities 

Activities/components relating to the UNCCD process. Includes other 
UNCCD-related activities not specified below. 

2.5.1 UNCCD action 
programmes 

Development, formulation and implementation of national, subregional 
or regional action programmes, as well as NEAPs, LADPs, and so on. 

2.5.2 UNCCD 
consultative 
process 

Including the organization of/participation in official UNCCD meetings 
and events, the involvement of local populations, civil society and the 
private sector in the UNCCD process, the development of channels and 
programmes for sharing experience, knowledge and practices, and so on 

2.5.3 UNCCD focal 
points Activities 

Focal point support, training, travel, and so on 

2.5.4 UNCCD reports Reports on the status of implementation of the UNCCD submitted to the 
Conference of the Parties 

2.5.5 UNCCD 
subsidiary bodies 

Activities of all UNCCD subsidiary bodies, including activities relating 
to synergy between the Rio conventions, links with other multilateral 
environmental agreements, and so on 

3 Mitigation and recovery Activities/components relating to ensure preparedness and provide 
timely remedy against the effects of desertification/drought in affected 
areas. Includes other relevant mitigation and recovery activities not 
specified below 

3.1 Mitigation/recovery Activities/components providing remedy against damage to crops, 
pastures, woodlands, livestock, wildlife, water supplies, economic 
activities, communities, and so on, associated with land degradation 
phenomena in affected areas caused by human or natural disturbances. 
These activities/components are generally taken prior to and during 
desert/drought events to reduce potential impacts. Includes other recovery 
activities not specified below 

3.1.1 Adaptation to 
climate change 

Refers to activities/components relating to adaptation to climate change 
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Relevant activity code Description 
3.1.2 Drought 

mitigation 
Refers to activities/components relating to providing remedy against 
the adverse effects of droughts, including fodder storage, drought 
resistant crops, stall-feeding, water storage development, and so on 

3.1.3 Environment 
restoration 

Refers to activities/components relating to restoring the environment 
damaged by desertification/drought phenomena, including re-
vegetation, tree planting, and so on 

3.1.4 Waste 
management 

Refers to activities and measures aimed at preventing the generation of 
waste and the reduction of its harmful effect on the environment. Waste 
materials are products for which the generator has no further use for its 
own purposes of production, transformation or consumption. Includes 
waste pollution prevention measures (e.g., activities aimed at 
eliminating or reducing the generation of solid waste through cleaner 
technologies or the use of cleaner products), collection and transport, 
treatment and disposal of hazardous waste, treatment and disposal of 
non-hazardous waste, transport and treatment of highly radioactive 
waste and related monitoring and control. Composting and recycling 
activities for the purpose of environmental protection are included. 
Hazardous waste is waste that due to its toxic, infectious, radioactive, 
flammable or other characteristics poses a substantial actual or potential 
hazard to human health or living organisms. 

3.1.5 Wastewater 
management 

Comprises activities and measures aimed at preventing the pollution of 
surface water through reductions in the release of wastewater into inland 
surface water and seawater. Wastewater is defined as water that is of no 
further immediate value for the purpose for which it was used or in the 
pursuit of which it was produced. Includes prevention of pollution 
through wastewater process modifications aimed at reducing the 
generation of surface water pollutants and wastewater (e.g., through 
cleaner technologies and use of cleaner products), sewerage networks, 
wastewater treatment (e.g., mechanical, biological, and advanced 
treatment), treatment of cooling water and related measurements and 
control 

3.1.6 Water delivery Refers to activities/components relating to providing and/or 
rationalizing water supplies prior to/during droughts 

3.1.7 Water 
reclamation and 
reuse 

Refers to activities/components relating to water reclamation and/or 
reuse 

4 Emergency response Activities/components that help overcome the impacts of extreme 
occurrences of desertification/drought or the impacts of multifaceted 
disasters. Includes disaster assistance and activities/measures following 
a declaration of natural disaster. Includes other relevant emergency 
measures not specified below 

4.1 Financial/economic 
relief 

Including “funding for drought or floods” measures, economic 
assistance, emergency loans, and so on 

4.2 Land reclamation 
and/or rehabilitation 

Refers to activities/components relating to reclamation and/or 
rehabilitation of degraded lands, e.g., reclamation of saline irrigated 
soils 

4.3 Livestock 
health/relocation/resc
ue 

Refers to activities/components relating to livestock health, relocation 
and/or rescue due to extreme desertification/drought occurrences or 
natural disasters 

4.4 Other production 
systems rescue 

Refers to rescue operations of other production systems affected by 
extreme desertification/drought occurrences or natural disasters 

4.5 Pest eradication/crop 
rescue 

Refers to pest eradication activities/components or crop rescue 
operations to fight extreme desertification/drought occurrences or 
natural disasters 

4.6 Population 
health/relocation/resc
ue 

Refers to activities/components relating to population health, 
relocation and/or rescue to fight extreme desertification/drought 
occurrences or natural disasters 
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Relevant activity code Description 
4.7 Reconstruction of 

water management 
systems and 
infrastructure 

Refers to activities/components reconstruction of water management 
systems and infrastructure damaged by extreme desertification/drought 
occurrences or natural disasters. Includes emergency drilling of wells, 
water transportation/distribution, water haulage, and so on 

4.8 Reforestation/affores
tation 

Refers to activities/components relating to reforestation/afforestation 
following extreme desertification/drought effects or natural disasters 
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Annex IV 

[ENGLISH ONLY] 

Selection criteria, strength rating and quality analysis 

 
1. The following is an excerpt from the GEF Council Document “Status of Land 
Degradation as a Cross-Cutting Issue under GEF.3� (http://www.gefweb.org/Documents/ 
Council_Documents/GEF_C24/C.24.Inf.6_Status_of_Land_Degradation_FINAL.doc). 
 
2. The principal means used to identify a project as a project addressing land degradation as 
a cross-cutting issue was to find an explicit indication in that project’s brief/document, or any 
other available project materials, that any of the threats or activities cited below (as defined by 
Berry and Olson 2001 and UNDP 2001) were addressed. 
 
Threats 
 

• Soil erosion due to wind or water factors; sand dune mobilization and movement; 
sedimentation and siltation of riparian areas and coastal zones; soil compaction through 
surface crusting or deeper structural damage; declining soil fertility; and loss of soil 
organic matter or carbon. 

• Salinization due to improperly managed irrigation practices; chemical and organic pollution 
of soils related to agriculture, industry and urban activities as well as and GHG emissions 
(such as landfills, methane generation); lowering or loss of aquifer potential resulting from 
overuse or lack of recharge. 

• Deforestation due to excessive logging, fuelwood extraction, or habitat conversion; loss of 
other vegetation, such as grasslands and savannas, due to overgrazing, over-harvesting and 
habitat conversion; uncontrolled and excessive fires that can damage ecosystems. 

• Over-harvesting of vegetation products in general, such as for medicinal use and gathering 
of food, which leads to ecosystem instability; over-cultivation leading to reduced fallows 
and regenerative ability of the ecosystem. 

• Invasive species when they lead to ecosystem damage and instability. 
• Overgrazing around settlements or in extensive rangelands. 

• Habitat conversion in general, such as for cropland and improved pastures. 

• Agricultural expansion into pastureland, thus forcing over-grazing in remaining pastures. 
• Land use conflicts and curtailment of access rights, leading to destructive land uses and 

war. 
• Land degradation when it is aggravated by droughts and desiccation. 

Activities 

A. Sustainable Land Use Practices  
 

• Improvement of cropping and herding practices to prevent or mitigate land 
degradation.  

• Soil and water conservation. 
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• Watershed catchment management.  
• Habitat restoration.  
• Integrated land use planning including land zonation protected areas and buffer 

zones.  
 

B. Forestry/Trees Related Activities 
 

• Sustainable use of biomass for energy, sustainable forest harvesting and fuel 
wood use conservation practices, and fire control measures.  

• Regeneration of forestry and grasslands, including tree planting by communities 
for biodiversity conservation, watershed management for carbon sequestration. 

 
C. Project Approaches 
 

• Generation of alternative livelihood income and community participation 
activities.  

• Land degradation capacity-building efforts and mobilization of resources to 
address land degradation.  

• Information collection, such as land cover or land degradation variables.  
• Target research and indigenous knowledge for mitigating land degradation as a 

cross-cutting theme. 
• Activities that address the underlying causes of degradation and policies that 

reduce land tenure insecurities. 
 
D. Environmental Quality Issues 
 

• Reducing dust in the atmosphere.  
• Promoting carbon sequestration in soils. 
 

Determination of Land Degradation Component Strength 

 
3. To identify the strength of the land degradation components in projects, the following 
operational classification (as defined by Berry and Olson) was used, resulting in the following 
categorization: 
 

• Strong LD component. Projects with proactive land rehabilitation components (e.g,. 
range land rehabilitation, such as seeding and tree planting) or proactive components 
to ameliorate current land management (e.g., improved cropping or grazing practices, 
fire use, land use planning).  

• Potential LD effects. Projects whose interventions will potentially prevent land 
degradation. These are projects with few proactive interventions but whose activities 
will restrict future degradation through activities such as reducing land use intensity 
or improving land management inside or outside protected areas. 

• Indirect effects on LD. These projects lack a land management component but will 
have few activities that have indirect effects on the land, for example, through 
reducing fuel wood collection from natural areas.  
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Quality Analysis 

 
4. The quality analysis is based on four sets of criteria: (a) objectives, (b) threats, (c) 
components, and (d) activities. Each of the rated criteria was then assigned a rank value between 
one and three, where one represents indirect effect on land degradation and three represents 
strong land degradation component.  
 
5. To assign the ranking, the three interrelated types of interventions were examined and 
assessed, including (1) on-the ground activities to prevent and /or remedy land degradation 
including sustainable agriculture, sustainable rangeland management, and sustainable forest 
management activities; (2) capacity-building including strengthening of public policy and the 
enabling environment for addressing land degradation; and (3) target research aimed at providing 
knowledge and tools for sustainable land management. The matrix below was then used to rate 
the significance of each project in addressing land degradation.  
 

Rating mMatrix 
Rate Objective Threats Components Activities Rank 
Indirect LD 
effect (X) 

X X X X Rank (1) 

Potential LD 
effect (XX ) 

XX XX XX XX Rank (2) 

Strong LD 
component 
(XXX) 

XXX XXX XXX XXX Rank (3) 

 

Quantitative Analysis 

 
6. A quantitative analysis was conducted on 18 projects to determine the portion of GEF funds 
allocated for land degradation activities. These projects were chosen randomly from the list of the 
approved projects in each operational programme in each rated category (strong, potential, and 
indirect). The budget section in the project approval document was examined to calculate the 
portion of GEF money used for land degradation activities. The percentage of GEF amount used 
for land degradation with respect to the total GEF amount was calculated for each project. An 
average percentage for each rated class was then calculated to arrive at the percentage of GEF 
funds used for land degradation in each category, as follows: Strong project, 32 percent; potential 
effect project, 28 percent; and indirect effect project, 12 percent. These percentages were then used 
to calculate the amount of money used per project and the total allocated for GEF 3 for land 
degradation as a cross-cutting issue. 
 

- - - - - 


