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  موجز

، األطراف والبلدان املشمولة مبرفقات التنفيذ اإلقليمي إىل وضـع          ٨-م أ /٣دعا مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        
 وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجـل         مؤشرات ذات صلة على الصعيدين الوطين واإلقليمي لتنفيذ اخلطة        

  . ، كي تنظر فيها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا السابعة)االستراتيجية(تعزيز تنفيذ االتفاقية 

، يف حـني    ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٣١ للمشاركات اليت تقدمت هبا األطراف حىت تاريخ         وحتوي هذه الوثيقة موجزاً     
  .  الكاملة هلذه املشاركات على موقع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر على شبكة اإلنترنتُنشرت النصوص

ـ  وقد مجعت الوثيقة آراء متباينة جداً        ـ . هاـ أبداها األعضاء، وخباصة عن اختيار املؤشـرات وبدائل رب ـومل تع
ـ . د اإلقليمـي  ـطبيق على الصعي   عن وجهات نظرها بشأن مدى قابلية املؤشرات املقترحة للت         األطراف دائماً  د أن  ـبي

األطراف وافقت على أنه ينبغي وضع جمموعة حمدودة من املؤشرات املتفق عليها ودجمها يف نظام استعراض بسيط وفعـال     
  .لتنفيذ االستراتيجية

ثيقـة، وأن   وقد ترغب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا السابعة يف أن تنظر يف هذا اخليار املقـدم يف الو                    
مبا يف ذلك عن طريق اخلربة الفنية املتخصصة وثيقة     حسب االقتضاء،   تطلب إىل األمانة التوفيق بني آراء األطراف وأن تعد          

   .موحدة كي تنظر فيها اللجنة يف دورهتا الثامنة
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  احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٤  ٤-   ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معلومات أساسية  - أوالً 

  ٥  ١١-   ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تعليقات عامة  - ثانياً 

  ٦  ١١١-  ١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعليقات حمددة على مشروع املؤشرات  - ثالثاً 

  ٦  ٢٧-  ١٢  . . . . . . . . . الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف: ١اهلدف التنفيذي   - ألف  
  ٩  ٥٢-  ٢٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . إطار السياسات العامة: ٢اهلدف التنفيذي   - باء   
  ١٣  ٨٣-  ٥٣  . . . . . . . . . . . . . العلم والتكنولوجيا واملعرفة: ٣اهلدف التنفيذي   - جيم  
  ١٨  ٩٤-  ٨٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بناء القدرات: ٤التنفيذي اهلدف   - دال   
  ٢٠  ١١١-  ٩٥  . . . . . . . . . . . . . . التمويل ونقل التكنولوجيا: ٥اهلدف التنفيذي   - هاء   

  ٢٣  ١١٥- ١١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً 
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   معلومات أساسية-  أوالً
مي إىل وضع   ، األطراف والبلدان املشمولة مبرفقات التنفيذ اإلقلي      ٨- م أ /٣دعا مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        - ١

مؤشرات ذات صلة على الصعيدين الوطين واإلقليمي لتنفيذ اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل       
كما يطلـب   . )١(، كي تنظر فيها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا السابعة          )االستراتيجية(تعزيز تنفيذ االتفاقية    

  .ىل األمني التنفيذي جتميع هذه املؤشرات بغية تنسيقها حسب االقتضاءاملؤمتر، مبوجب املقرر نفسه، إ

 )٢( حيتوي على مشروع املؤشرات    ICCD/COP(8)/10/Add.2ويف هذا الصدد، ُيذكر أن املرفق الثاين للوثيقة           - ٢
. لـدورات لألهداف التنفيذية لالستراتيجية حسب االقتراح املقدم من رئيس الفريق احلكومي الدويل العامـل بـني ا               

، ولكنه كان مبثابة مرجع لألطراف )٨مؤمتر األطراف ( مل تدعمه الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف ا املؤشرات هذمشروعو
  .يف الرد على طلب مؤمتر األطراف املذكور آنفاً

 مؤشـرات تنفيـذ   بـشأن   ، طلبت األمانة إىل األطراف تقدمي آرائها وتعليقاهتا         ٢٠٠٨مايو  /ويف أواخر أيار    - ٣
، تلقـت   ٢٠٠٨يوليو  / متوز ٣١وحىت  . االستراتيجية، كما عممت نسخة مشروحة من املرفق الثاين املشار إليه أعاله          

  .)٤(مراقب خاص واحدو )٣( من األطراف٤١األمانة مشاركات من 

األطراف، يف حني ُنشرت النصوص الكاملة هلـذه         الواردة من    موجز للمشاركات على  وي هذه الوثيقة    توحت  - ٤
ــش ــت   امل ــبكة اإلنترن ــى ش ــصحر عل ــة الت ــدة ملكافح ــم املتح ــة األم ــع اتفاقي ــى موق  :اركات عل

<http://www.unccd.int/cop/cric7/indicators.php> .  

                                                      

جتدر مالحظة أنه طُلب إىل جلنة العلم والتكنولوجيا مبوجب املقرر نفسه إعداد مقترحات عن أفضل الـسبل                  )١(
 أية أحكام بشأن وضع مؤشرات فيما يتعلـق         ٨-م أ /٣ومل يتضمن املقرر    .  لالستراتيجية ٣ و ٢و  ١لقياس األهداف االستراتيجية    

 .٥باهلدف االستراتيجي 

بصورة ثابتة يف الوثيقة لغرض اإلشارة إىل املؤشرات اليت اقترحها رئيس " مشروع املؤشرات"ُيستعمل مصطلح  )٢(
 .لالستراتيجيةالفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات يف املرفق الثاين 

إثيوبيا، وإريتريا، وأستراليا، وإسرائيل، وأفغانستان، وإندونيسيا، وأوزبكستان، وإيطاليا، وبلغاريـا، وبنمـا،          )٣(
وبنني، وبوتان، وبوركينا فاسو، وبولندا، وبريو، وبيالروس، وتركيا، وتوغو، وجامايكا، وجزر القمـر، واجلماعـة األوربيـة،              

لرأس األخضر، سري النكا، والسلفادور، والسنغال، وسوازيلند، وغينيـا االسـتوائية، وغينيـا،             ومجهورية أفريقيا الوسطى، وا   
 .والفلبني، وكندا، وكينيا، ولبنان، ومايل، ومدغشقر، ومصر، واملغرب، واململكة العربية السعودية، ومنغوليا، والنيجر، واليابان

 .األرض الفلسطينية احملتلة )٤(
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   تعليقات عامة-  ثانياً
واقترح بعض البلـدان    . سيما فيما خيص اختيار املؤشرات وبدائلها      ، ال  من األطراف  آراء متباينة جداً  وردت    - ٥

  .قارنة بتلك اليت اقترحها رئيس الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدوراتباملمن املؤشرات جديدة صيغاً 

وبصورة عامة، أُثين على عمل الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات على الرغم من وجود العديد من                   - ٦
ورمبا جسدت هذه التعليقات . دهتا األطرافالتعليقات على الصياغة احلالية للنتائج، كبما وردت يف االستراتيجية واعتم  

احلاجة إىل فهم عام وعميق للنتائج اإلمجالية املتوقع حتقيقها بتنفيذ االستراتيجية من أجل حتديد املؤشـرات األنـسب                  
  .واألوثق صلة باملوضوع

ب طبيعة البيانات  حس أو كمياًورأت األطراف أن تقييم األهداف التنفيذية لالستراتيجية ميكن أن يكون نوعياً  - ٧
بد من التمثيل العادل لكل من املؤشرات النوعية والكمية، مع مراعاة اهلياكل املؤسسية والتقنية               وال. واملعلومات املتاحة 

  .والقدرات املوجودة يف البلدان األطراف

 خطـوط   وذكر عدد من البلدان أنه ينبغي حتديد      . بشأن خطوط األساس  إىل حد بعيد    تفاوتت اآلراء   كذلك    - ٨
 وفرت بالفعـل    )٥(أساس جلميع املؤشرات من أجل قياس التقدم احملرز يف تنفيذ االستراتيجية، وأن دورة اإلبالغ الثالثة              

سـليمة  خطوط أسـاس    وفضلت بلدان أخرى وضع     . أرضية صلبة من حيث إتاحة البيانات اليت ميكن االستفادة منها         
كمـا ذُكـر أن     .  على مبادئ توجيهية ومؤشرا ت خاصة بـاإلبالغ        االتفاقأن يكون مت    لدورة اإلبالغ التالية، بعد     

  .واملؤشرات سيستلزم حتديد األهدافخطوط األساس استعمال 

قـد  و. ومل تعرب مجيع األطراف عن آرائها بشأن قابلية املؤشرات املقترحة للتطبيق على الصعيد اإلقليمـي                - ٩
  .زيد من النظراملسألة امل هتطلب هذت

سائل التحقق، اقترح بعض املشاركات تعيني فريق خرباء مـستقل للمـساعدة يف اسـتعراض               وفيما خيص و    - ١٠
وذكّرت أخرى بأن املوضوعية املطلوبة يف التقييمات ميكن حتقيقها عن طريق اختيار املؤشرات الـصحيحة               . املؤشرات

  . والبيانات املوثوقة

 احلكومي الدويل العامل بـني الـدورات وعمليـة    وفيما يتعلق مبشروع املؤشرات اليت اقترحها رئيس الفريق     - ١١
  :االستعراض والرصد بصورة عامة، ميكن إجياز تعليقات األطراف فيما يلي

مثة حاجة إىل إدماج مؤشرات األداء يف اهليكل العام الستعراض تنفيذ االستراتيجية، مبـا يف ذلـك                   )أ(  
ئيسية، ونظام االستعراض والرصد على الصعيدين الوطين والدويل املبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير الوطنية وعناصرها الر

والكيانات املكلفة هبذه املهام، مبا يف ذلك اهليئات الفرعية ملؤمتر األطراف، وهنج اإلدارة القائمة على النتائج املعتمد من                  
  أجل مؤسسات االتفاقية؛

                                                      

ملؤشرات اليت اقترحها رئيس الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات وتلـك            يالحظ وجود تشابه بني ا      )٥(
 .املستعملة يف دورات اإلبالغ السابقة
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دد، أن تقدمي التقارير عـن تنفيـذ        وُيذكر، يف هذا الص   . ينبغي وضع نظام استعراض بسيط وفعال       )ب(  
.  من النتائج واملؤشرات قد يشكالن عملية معقدة ومكلفـة للغايـة           ٢١ب االستراتيجية واستعراض التنفيذ فيما يتصل      

وميكن احلصول على نتائج مماثلة باستعمال عدد حمدود من املؤشرات احملددة األهداف، بينما ميكن التعامل مع بعـض                  
  ؛  أوسع نطاقاًالنتائج مبؤشر واحد

ينبغي استعمال جمموعة حمدودة من املؤشرات املتفق عليها كي تتسىن املقارنة فيمـا بـني البلـدان                   )ج(  
  وينبغي توثيق التباينات بالكامل؛. واملناطق، مع إتاحة جمال حمدود للتباينات من حيث املعايري واإلجراءات

لبيانات واملعلومات املستعملة لوضع املؤشرات ينبغي       إىل طبيعة التصحر وتردي األراضي، فإن ا       نظراً  )د(  
وميكن أن تكون املؤشرات غري املباشرة أو البديلة أكثر فعالية وتتمتـع  . والتحقق منهامن حيث مجعها   أن تكون سهلة    

. يمهـا بقدر أكرب من حيث كفاءة التكلفة مقارنة باملقاييس املباشرة، كما أهنا حتدد بشكل أفضل النتيجة املطلوب تقي                
وميكن أن توفر املؤشرات البديلة كذلك معلومات أكثر موضوعية مقارنة باملقابالت والدراسات االستقـصائية الـيت                

  جيريها اخلرباء؛

  القانوين للمؤشرات ودور وقدرة مراكز التنسيق عند اختيار جمموعة املؤشرات؛الوضع ينبغي مراعاة   )ه(  

الكيفية اليت ُتنفذ هبا االستراتيجية عن طريق تقدمي النواتج         (ستراتيجية  ال تزال الصلة مفقودة بني أداء اال        )و(  
تأثري أهدافها التنفيذية ونتائجها يف تعزيـز       (وأثرها يف مكافحة التصحر وتردي األراضي       ) ذات الصلة يف الوقت املناسب    

  اء عن اهلدف الفعلي لالستعراض؛فاملغاالة يف التركيز على مؤشرات األداء لن تؤدي سوى إىل اإلهل). تنفيذ االتفاقية

مثة حاجة كذلك إىل منهجية وإجراءات علمية راسخة من أجل إضفاء املصداقية الكاملة على عملية                 )ز(  
ودعت األطراف إىل مشاركة جلنة العلم والتكنولوجيا بفعالية أكرب يف عملييت اختيار املؤشـرات              . االستعراض والرصد 

 كذلك لتحديد   وسيكون دعم اللجنة مطلوباً   . ٣سيما وأهنا متصلة باهلدف التنفيذي       هما، ال تواستعراض املعلومات كل  
  . ٥وعلى حنو مماثل، اقُترح طلب مساعدة اآللية العاملية بشأن اهلدف التنفيذي . معايري مشتركة وثابتة للرصد والتقييم

   تعليقات حمددة على مشروع املؤشرات-  ثالثاً
  عوة وإذكاء الوعي والتثقيفالد: ١ اهلدف التنفيذي -  ألف

تردي /عد الدويل والوطين واحمللي على حنو فعال مبسائل التصحرإبالغ الفئات املعنية الرئيسية على الُص :١-١النتيجة 
 .ختفيف آثار تغري املناخ وحفظ التنوع البيولوجي/األراضي واجلفاف وأوجه تفاعلها مع التكيف مع تغري املناخ

 ألهنـا تتنـاول مـسائل    ١ مع اهلـدف التنفيـذي    متاماًتماشى ال ت ١- ١ أن النتيجة    الحظ بعض األطراف    - ١٢
  .تردي األراضي واجلفاف وأوجه تفاعلها مع تغري املناخ والتنوع البيولوجي/التصحر

. ١ يف اهلـدف التنفيـذي   ستهدفم" الفاعلةاجلهات "و" العمليات"وأشارت أطراف أخرى إىل أن كال من        - ١٣
جتعل الناس على وعي بضرورة " عمليات"جيب التأثري عليها حىت تنفذ " الفاعلةاجلهات " لذلك هو أن واألساس املنطقي
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اجلهـات  "أو  " أصحاب املصلحة "ومثة حاجة إىل تعريف     . تردي األراضي واجلفاف  /للتصحر" التصدي بشكل مالئم  "
  . بشكل أفضل" الفاعلة

يادة الوعي بشكل فعال لن يـضمنا تنفيـذ عمليـات           والحظت أطراف أخرى أنه حىت إبالغ املعلومات وز         - ١٤
  .تردي األراضي واجلفاف/للتصدي بشكل مالئم للتصحر

النسبة املئوية ألصحاب املصلحة على الصعد الدويل والوطين واحمللي املدركني ملسائل : ١ -  مشروع املؤشر نون
  .البيولوجيتردي األراضي واجلفاف وأوجه تفاعلها مع تغري املناخ والتنوع /التصحر

ورأى بعض األطراف أن املؤشر ينبغي أن جيسد كذلك األنشطة على مستوى القاعدة لقياس مـدى فعاليـة                    - ١٥
معرفة اجلهات أو   "بأنه  " الوعي"ويف هذه احلالة بالتحديد، ُعرِّف      . اإلجراء، كما اقترح وضع مؤشر إضايف هلذا الغرض       

  ". وآثارها املعنية باملشكلةالفاعلةاجلماعات االجتماعية 

واقترح بعض األطـراف إجـراء      . وجرى كذلك تناول درجة تعقيد قياس الوعي اجلماهريي هبذا املوضوع           - ١٦
دراسات استقصائية وطنية؛ وفضلت أخرى استهداف اجلهات احلكومية ومؤسسات البحث واملنظمات غري احلكومية             

بيد أن بعض البلدان األطراف ترى أن القياس عن         . ذات الصلة، ألن ذلك سيكون أيسر وعلى نفس القدر من الفعالية          
طريق إجراء املقابالت مكلِّف، وحاجَّت بأنه من الصعوبة مبكان احلصول على معلومات مفيدة عن طريق املقـابالت                 

  .بصفة مستمرة

وإذا ما احُتفظ مبشروع املؤشـر هـذا،        . غري واقعي أو  /أمر صعب و  " الوعي"وذكر بعض البلدان أن قياس        - ١٧
وأعربـت بلـدان    . كون من األفضل، بناء على ذلك، التركيز على فعالية إبالغ املعلومات بدال من مستوى الوعي              سي

الوعي من حيث أثره على ما ُيتخذ من إجراء مثل ختصيص املـوارد للتـصدي               ه ينبغي قياس    ه أن  مفاد أخرى عن رأي  
تردي /الراديو والتلفاز اليت تتطرق ملسائل التصحرتردي األراضي واجلفاف، أو عدد املقاالت الصحفية وبرامج /للتصحر

من أجل قياس التقدم احملرز على الصعيد الوطين وإتاحة         خط أساس   ورأت األطراف ضرورة حتديد     . األراضي واجلفاف 
  . فرصة املقارنة فيما بني البلدان

ألراضـي واجلفـاف يف     تردي ا /عدد من املسائل املتصلة بالتصحر    : "واقترح بعض األطراف مؤشرات بديلة      - ١٨
ات السياسياملتعلقة ب تردي األراضي واجلفاف يف الوثائق      /إدراج التصحر "، و "النقاش العام بشأن البيئة والتنمية املستدامة     

، "، وعدد من التقارير والبالغات واإلعالنات املشتركة بني أصحاب املصلحة الرئيسيني على مجيع املـستويات              "العامة
ُتنظم ألصحاب املصلحة الوطنيني، وحجم األنشطة اليت ميكن االضطالع هبا من حيث أوجـه  عدد من االجتماعات  "و

  ".التفاعل بني تغري املناخ والتصحر

ة باملوضوع،  لتردي األراضي واجلفاف يف إطار املنتديات الدولية ذات الص        /تناول مسائل التصحر   :٢- ١النتيجة  
عية، والتكيف مع تغري املناخ، وحفظ التنوع البيولـوجي واسـتغالله           مبا يف ذلك املنتديات املتعلقة بالتجارة الزرا      

 .، والتنمية الريفية، والتنمية املستدامة، واحلد من الفقر مستداماًاستغالالً

، يف حني أنه ينبغي النظر      "التكيف مع تغري املناخ   " تلمح إىل    ٢- ١شكك أحد األطراف يف حقيقة أن النتيجة          - ١٩
  ).أي احتجاز الكربون عن طريق التحريج" (التخفيف"بنفس القدر يف مسألة 
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النسبة املئوية للوثائق والقرارات الدولية الرمسية اليت حتوي بيانات واسـتنتاجات           : ٢ -  مشروع املؤشر نون  
  .تردي األراضي واجلفاف/وتوصيات واقعية عن مسائل التصحر

  ".عدد"بكلمة " النسبة املئوية "واقترح عدد قليل من األطراف إمكانية االستعاضة عن عبارة  - ٢٠

وذكـرت  . وثائق على الصعد الوطين واإلقليمي والعـاملي    يتضمن  طراف أن املؤشر ينبغي أن      بعض األ ورأت    - ٢١
أخرى أنه ينبغي وضع إطار مرجعي وإطار زمين، مبا يف ذلك عن طريق قاعدة بيانات للوثائق واملـشاريع والـربامج                    

بشأن هذه املسألة؛ فقد رأى بعض البلدان أنه ميكن إىل حد بعيد تباينت آراء األطراف و. واألحداث الدولية ذات الصلة
تكليف األمانة أو شركة مستقلة باختيار املصادر الوثائقية، يف حني أكدت بلدان أخرى بشدة أن أمر االختيار يعـود                   

  . فقط ملراكز التنسيق الوطنية

 بصورة منهجيـة،    سنوياًري  ر الوثائقية اليت سُينظر فيها ينبغي أن جي        ألطراف بعينها، فإن اختيار املصاد     ووفقاً  - ٢٢
وترى أطراف أخرى أنه ينبغي . كما ميكن أن تبدأ عملية احلصر باملؤسسات واملنظمات الرئيسية ومن مث جيري توسيعها

لرئيـسية واملراجـع    وعلى أية حال، يبدو أن املعايري املوضوعية لتحديد الكلمات ا         . حتاشي توسيع نطاق عملية احلصر    
  . األساسية أمر مطلوب

تقييم املشاركة العلمية يف مسألة التصحر وجتسيد ذلك يف احملافل          : "واقترح بعض األطراف مؤشرا إضافيا هو       - ٢٣
  ". ية من أجل تقييم الصلة بني اجملتمعات وزيادة الدعم العلمي املمكن لالتفاقيةاتالسياس

 اجملتمع املدين واألوساط العلمية يف الشمال واجلنوب باعتبارها من أصحاب           زيادة اخنراط منظمات   :٣- ١النتيجة  
تردي األراضي واجلفاف يف مبادراهتـا املتعلقـة        /املصلحة يف العمليات املتعلقة باالتفاقية، وتناوهلا مسائل التصحر       

 .بالدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف

االخنـراط  : " خمتلفني وتتطلب مؤشـرين مـستقلني      اءينإجروأكد بعض البلدان أن هذه النتيجة حتتوي على           - ٢٤
تردي األراضي واجلفـاف يف مبادراهتـا       /تناول مسائل التصحر  "، و "كأصحاب مصلحة يف العمليات املتعلقة باالتفاقية     

  .إىل تعريف أفضلحتتاج " العمليات املتعلقة باالتفاقية"عبارة كما أن ". املتعلقة بالدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف

عدد ونوع وجمال األعمال اليت تقوم هبا منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم            : ٣ -  شروع املؤشر نون  م
  )الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف(تردي األراضي واجلفاف /والتكنولوجيا فيما يتصل بالتصحر

طة الدعوة وإذكاء الوعي يف أنشالباً ما ال تشارك ورأت األطراف أن كثري من مؤسسات العلم والتكنولوجيا غ  - ٢٥
وميكن تقييم كثافة أنشطتها بعدد األوراق اليت استعرضها األقران على الرغم من أهنا تتداخل مع      . بل يف أنشطة التثقيف   
أي من حيث عدد املنظمات وعدد      (وجيب التعبري عن الزيادة يف احلجم من حيث الكمية          . ١٠ -  مشروع املؤشر نون  

 بالفعلوأُثري تساؤل عما إذا كان بإمكان هذا املؤشر أن جيسد           ). ل املستثمرة يف هذه األنشطة    األنشطة املختلفة واألموا  
  . حجم األنشطة امليدانية وأثرها
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 على أمهية تقييم مشاركة منظمات اجملتمع املدين، ولكنها ذكرت أنه ينبغـي             وقد اتفق مجيع األطراف تقريباً      - ٢٦
 لنشاط منظمات اجملتمـع      حمدداً ويف هذا الصدد، سيتطلب األمر مؤشراً     . ئج احملققة مقارنة تكلفة هذا التقييم بقيمة النتا     

  .املدين، على الرغم من أنه سيكون من الصعب قياس هذا النشاط

وأكدت األطراف على أنه مبا أن تقييم النمو يف حجم الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف مؤشر وطين، ينبغي أن                    - ٢٧
  .ريةقطؤسسات الاملتتوىل ذلك 

  إطار السياسات العامة: ٢ اهلدف التنفيذي -  باء

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

  للعوامل املؤثرة سياسـياً    النسبة املئوية للبلدان األطراف املتأثرة اليت أجرت تقييماً        :٤ - املؤشر نون   مشروع  
تردي األراضي وللحواجز اليت تعـوق اإلدارة املـستدامة         /لتصحرا يف    واقتصادياً  واجتماعياً  ومالياً ومؤسسياً

 .لألراضي، وأوصت بالتدابري املناسبة إلزالة هذه احلواجز

 ينطوي بداهة على أهنا لن ١-  الحظت األطراف أن عدم ذكر اإلدارة املستدامة لألراضي يف اهلدف التنفيذيو  - ٢٨
وعلى العكس من ذلك، يتطلب هذا املفهوم املعقد توعية من نـوع            . تكون حباجة إىل إذكاء الوعي والدعوة والتثقيف      

يسي أمام اعتماد تدابري اإلدارة املستدامة لألراضي هو        واحلاجز الرئ . خاص قبل إزالة أي من احلواجز اليت تعوق تطبيقه        
للمجتمعات احمللية يف األراضي اجلافـة    بالغة بالنسبة    أمهية   يكتسيانعدم االعتراف بأن التنوع البيولوجي والنظم البيئية        

اإلدارة (وحـل عـام   ) التـصحر (وكذلك فإن اجلمع بني مشكلة متعددة األوجه      . واليت تعتمد على إنتاجية األراضي    
و ال ميكن اعتماد تدابري اإلدارة املستدامة لألراضي إال بعد إزالة العوامل املـؤثرة              . أمر غري مالئم  ) املستدامة لألراضي 

  . و سياسياً واقتصادياًاجتماعياً

 من أجل تطبيق  " تدابري مالئمة إلزالة احلواجز   "و" تقييم "يوأشار بعض األطراف إىل احلاجة إىل توضيح تعريف         - ٢٩
تستهدف احلكومات الوطنية واحملليـة     (كما يتطلب األمر دراسة معينة جتريها هيئة مستقلة على عينة ممِثلة            . هذا املؤشر 

ومن الضروري مجع معلومات نوعية، مبا يف ذلك عن املنهجية املستعملة،           ). واهليئات العلمية واملنظمات غري احلكومية    
احمللية واألنشطة اليت تضطلع هبا اجلهـات       /اهليئات التابعة للحكومات الوطنية   مع مراعاة قدرهتا على التمييز بني أنشطة        

  . عن وجود إطار تشريعي ملزم قانوناًاألخرى، فضالًالفاعلة 

ويف هذا الصدد، وردت اإلشارة إىل ضرورة تقييم السياسات، بوصف ذلك من التـدابري الرئيـسية إلزالـة                 - ٣٠
وترتع احلكومات إىل اإلعالن عن اعتماد سياسات جديدة، ولكنـها          . مة لألراضي احلواجز اليت تعوق اإلدارة املستدا    

ويف هذا الصدد، ينبغي أال يسجل املؤشر سـوى اإلجـراءات           . تقدم معلومات قليلة عن تطبيقها وعن النتائج احملققة       
رة مقابل فعاليـة التـدابري       واقترح أحد األطراف دورة تقييم من أجل إعادة النظر يف العوامل املؤث           . املستمرة والدائمة 

  . املعتمدة إلزالة احلواجز
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طراف أن تطبيق املؤشر يتطلب حتديد جمموعة من املعايري ومنهجية مشتركة مل ُتحدد حـىت          ى عدد من األ   ورأ  - ٣١
  .وبالتايل، فإن فائدة هذا املؤشر ستكون حمدودة على الصعيد اإلقليمي. اآلن

حتديد العوامـل   ) ١: (ىل مؤشرات معينة للعمليات الثالثة املتتالية وهي      وذكرت أطراف أخرى أن مثة حاجة إ        - ٣٢
صياغة التدابري املتـصلة بالـسياسات إلزالـة        ) ٢(املتصلة بالسياسات؛   غري املباشرة   االقتصادية   -  املؤثرة االجتماعية 

  .اتتنفيذ السياس) ٣(احلواجز؛ 

مج عملها الوطنية لوضعها يف شكل وثـائق اسـتراتيجية   قيام البلدان األطراف املتأثرة بتنقيح برا :٢- ٢النتيجة 
  .مستندة إىل معلومات أساسية بيوفيزيائية واجتماعية واقتصادية، وإدراجها يف سياق أطر متكاملة لالستثمار

عدد البلدان األطراف املتأثرة اليت قامت بتنقيح برامج عملها الوطنيـة لوضـعها يف               :٥ -املؤشر نون   مشروع  
 .االستثمارية ذات الصلةالقطاعية واستراتيجية وإدراجها يف ختطيط التنمية ويف اخلطط والسياسات شكل وثائق 

 إىل  ن برامج العمل الوطنية تـستند أصـالً       إ باملوضوع، إذ    ٢- ٢وتساءل أحد البلدان عن مدى صلة النتيجة          - ٣٣
 بشكل متزامن،  ميكن النظر فيهما     ٢- ٢ و ١- ٢كما أن النتيجتني    . اقتصادية -  معلومات أساسية بيوفيزيائية واجتماعية   
  .أي باستعمال مؤشر واحد للنتيجتني

واقترح بعض املشاركات أنه سواء تضمنت مراجعة برامج العمل الوطنية أم مل تتضمن النظر يف املعلومـات                   - ٣٤
مشتركة بني مجيع   سية  خطوط أسا وحتديد  . االقتصادية، ينبغي مراجعة املعلومات    -  األساسية البيوفيزيائية واالجتماعية  

اخلطـوط  وميكـن أن تـشري   .  سهالًالبلدان املتأثرة، الستعماهلا يف تقييم مراجعة برامج العمل الوطنية، لن يكون أمراً        
، ومؤشر التنمية البشرية،  اإلمجايل مثل نصيب الفرد من الناتج احملليإىل عدد من املؤشرات املتفق عليها إقليمياًاألساسية 

  .ما إىل ذلك احملمية، ووعدد املناطق

 مـن التـدابري املؤسـسية       واعترض بعض األطراف على أنه مبا أن تنفيذ برامج العمل الوطنية يتطلب عدداً              - ٣٥
وميكن حتديد خط األسـاس     . معينة ومتفاوتة خطوط أساسية   والتشريعية والتنظيمية، مبا يف ذلك التمويل، ينبغي وضع         

كما ينبغي أن يشمل خط     . جية للمنطقة باستعمال مؤشرات إنتاج مناخية وزراعية      البيوفيزيائي من حيث القدرة اإلنتا    
  .  االقتصادي معلومات عن مستويات الدخل يف مناطق ذات قدرات إنتاجية حمددة-  األساس االجتماعي

إطـار  تردي األراضي يف البلدان املتأثرة وأمهية برامج العمل الوطنيـة يف            /كذلك تقييم مدى التصحر    وينبغي  - ٣٦
وسوف تشمل اخلطط القطاعية واالستثمارية ذات الصلة معلومات عن مستويات . اخلطط والسياسات اإلمنائية الداخلية 

  .القطاعات االقتصاديةشىت الدخل اإلقليمية وعن الصالت بني خطط االستثمار يف 

ل اإلدارة املـستدامة لألراضـي   قيام البلدان األطراف املتأثرة بإدراج برامج عملها الوطنية ومسائ  :٣- ٢النتيجة  
   .وتردي األراضي يف ختطيط التنمية ويف غريها من اخلطط والسياسيات العامة القطاعية واالستثمارية

 يتداخل كل منهما مع اآلخر بصورة فعلية، وينبغـي          ٣- ٢ و ٢- ٢اعترض بعض األطراف على أن النتيجتني         - ٣٧
 على مراجعـة    ٢- ٢ترحت أطراف أخرى أن تركز مؤشرات النتيجة        واق. اجلمع بينهما والتعامل معهما مبؤشر واحد     

  . على إدماج تلك الربامج يف ختطيط التنمية بصورة عامة٣- ٢برامج العمل الوطنية، وأن تركز مؤشرات النتيجة 
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  اتفاقيـة  لمعدد البلدان األطراف املتقدمة ووكاالهتا اإلمنائية الثنائية اليت تطبق مع          :٦ - املؤشر نون   مشروع  
) منظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتـصادي      اليت وضعتها    ريو   مل من معا  باعتباره جزءاً (مكافحة التصحر   

 .النتقاء أنشطتها يف جمال املعونة يف ضوء أهداف االتفاقية

واعتربته بعض البلدان مناسب    . ٣- ٢وقد ُوجهت ملشروع املؤشر هذا تعليقات انتقدت بشدة صلته بالنتيجة             - ٣٨
  .٤- ٢شكل أكرب للنتيجة ب

، ميكن أن جيسد هذا املؤشر انتقال هيئـات حكوميـة            مبؤشر واحد  ٣- ٢ و ٢- ٢النتيجتني  معاجلة  وإذا تقرر     - ٣٩
  . بربامج العمل الوطنية إىل مرحلة التشغيل، وذلك عن طريق برامج مدرجة يف امليزانية ومصنفة زمنياًحمددة

عدد البلدان املتأثرة اليت أبلغت عـن أولويـات اإلدارة          : "املؤشر هي ذا  هل ات اجلديدة صياغالوقُدم عدد من      - ٤٠
املستدامة لألراضي واليت أدجمت أولويات برامج عملها الوطنية يف ختطيط التنمية واخلطـط والـسياسات القطاعيـة                 

كنسبة مئوية مـن    اإلبالغ عن األنشطة واملسائل الوطنية املدجمة يف خطط وسياسات التنمية الوطنية            "، و "واالستثمارية
  ".جمموع املسائل املبلغ عنها يف برامج العمل الوطنية، مع اإلشارة إىل القيود واحلواجز

 اليت هتدف إىل منع تردي األراضي، وذلك        ةعونوأعرب أحد البلدان عن احلاجة إىل توضيح أفضل ألنشطة امل           - ٤١
ت األطراف املتقدمة املتصلة باملعونة، وقد ال يكـون  هلما تعريفان خمتلفان يف سياسا" تردي األراضي"و" األراضي"ألن  

  . الوارد يف االتفاقية مع التعريف دائماًتسقنيهذان التعريفان م

قيام البلدان األطراف املتقدمة بتعميم مراعاة أهداف االتفاقية وتدابري اإلدارة املستدامة لألراضي يف  :٤- ٢النتيجة 
  . سياق دعمها للخطط القطاعية واالستثمارية الوطنيةها للتعاون اإلمنائي يفعمشاري/براجمها

 هاتَضّمنيف جمال التنمية واليت     عدد املبادرات اليت تتخذها البلدان األطراف املتقدمة         :٧ - املؤشر نون   مشروع  
 .التفاقيةاأهداف 

خلاصة باالستثمار  بوضوح عن طريق توفري املعلومات ا     " املبادرات اإلمنائية "ودعا بعض املشاركات إىل حتديد        - ٤٢
اخلطـة الوطنيـة القطاعيـة      "وينبغي كذلك تعريـف     . واملناطق املستهدفة واإلطار الزمين ومدى استدامة املبادرات      

طراف بعض األ  ىورأ. كما سيتطلب  تطبيق هذا املؤشر مبادئ توجيهية ومناذج واضحة         . بشكل أفضل " واالستثمارية
املعايري، كما سلطت الضوء على الصعوبة اليت تواجه مسألة حتديد مصادر           أن تقييم الوثائق سيتطلب حتديد جمموعة من        

  .املعلومات ذات الصلة ومجع املواد الالزمة

، وأوصت باستعمال مشروع املؤشـر   ٦ -   للمؤشر نون  وذكر بعض األطراف أن هذا املؤشر سيكون تكراراً         - ٤٣
  .٤- ٢ للنتيجة ٦ -  نون

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

كمـا  ". التنوع البيئـي  "قبل عبارة   " حفظ"ومن أجل تفسري هذه النتيجة بشكل أفضل، اقُترح إضافة كلمة             - ٤٤
  .وينبغي أن ينعكس هذا على املؤشر املختار.  هذه النتيجة تتعلق مبرحلة التخطيط وليس مبرحلة التنفيذلوحظ كذلك أن
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عدد مبادرات جهود التنفيذ املشتركة التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التـصحر    :٨ - املؤشر نون مشروع 
عدد برامج التكّيف   /تحدة للتنوع البيولوجي  واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ واتفاقية األمم امل         

  . والتكيفتصحر بال متعلقاًيف املناطق اجلافة اليت جير تنفيذها على الصعيد احمللي والوطين واليت تتضمن شقاً

والحظ أحد األطراف أن مكافحة التصحر هي يف الواقع جزء من تدابري التكيف، وأنه ينبغي صياغة املؤشـر                    - ٤٥
  .بشكل أفضل

للتـصحر وحفـظ    بشكل متزامن   ، فإن اإلجراءات اليت تتصدى       صحيحاً ومن أجل تطبيق هذا املؤشر تطبيقاً       - ٤٦
 أو التخفيف من آثاره ينبغي وضعها يف قائمة وتصنيفها وفقـاً          /التنوع البيولوجي، والتصحر والتكيف مع تغري املناخ و       

 يف خفض تردي األراضي، وزيـادة بالوعـات         أي خدمات اإلسهام  (إلسهامها يف أهداف كل واحدة من االتفاقيات        
كما جيب كذلك معاجلة املعلومات ). الكربون، والتكيف مع تغري املناخ، وحفظ التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية 

  . املتصلة باإلجراءات احملددة األهداف وغري املباشرة بشكل مستقل

وي ت حي  خاصاً الئم، اقُترح أن تشمل التقارير الوطنية فرعاً      ولتناول مسألة التآزر فيما بني االتفاقيات بشكل م         - ٤٧
تقييم جلميع األنشطة املتصلة بتنفيذ االتفاقيات الثالثة مع اإلشارة إىل مستوى ووظيفة وأثر املبادئ التآزرية الـيت                 على  

  . الثالثةعن التنفيذ التآزري لالتفاقيات" تقدمي تقارير مشتركة"ودعت أطراف أخرى إىل . طبقتها البلدان

وينبغي تقييم الربجمة الوطنية للتنفيذ املشترك لالتفاقيات الثالثة وكذلك املنافع املتوقعة من كل واحدة منها من                  - ٤٨
. كما ينبغي أن جتسد النتائج واالجنازات مراعاة تدفقات االستثمار وعدد املستفيدين. حيث اخلدمات اليت ميكن تقدميها  

ويف حني أنـه    .  وآليات الدعم لتشجيع التنفيذ املشترك على الصعيدين الدويل والوطين         وأشارت املشاركات إىل تدابري   
ستكون مثة حاجة إىل تنسيق العمل على الصعيد القومي، مبا يف ذلك عن طريق آليات تنسيق حمددة، ينبغـي حتقيـق                     

  .التوزيع العادل للدعم من األطراف املتقدمة

مبـادرات جهـود    عدد وحجم   : "توى التدخل عن طريق املؤشر التايل     وقُدمت توصية بأن ُيقّيم حجم ومس       - ٤٩
التنفيذ املشتركة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ واتفاقية األمم                

على الصعيد احمللي والوطين والـيت      عدد برامج التكّيف يف املناطق اجلافة اليت جيري تنفيذها          /املتحدة للتنوع البيولوجي  
  ".  والتكيفتصحر بال متعلقاًتتضمن شقاً

أو التدبري املقتـرح  /عدد املرات اليت يتناول فيها صراحة اإلجراء و    "واقُترح كذلك وضع مؤشرات فرعية مثل         - ٥٠
  ". البيولوجيأو فقدان التنوع/التخفيف من آثاره و/مبوجب اتفاقية مكافحة التصحر التكيف مع تغري املناخ

وفّضل بعض األطراف إجراء تقييم بسيط وقليل التكلفة للجهود املشتركة املتصلة باتفاقيات ريو عن طريق  معامل     -٥١
  .  من جانب األطراف املتأثرة كبرياًوستتطلب األشكال األخرى للتنفيذ املشترك على الصعيدين الوطين واحمللي عمالً. ريو

عدد احملافل التنفيذية على الُصعد : "ما يليكؤشرات البسيطة غري املباشرة هلذه النتيجة    املأن يكون أحد    ن  كميو  - ٥٢
  ."الوطين واإلقليمي والدويل لتقاسم اخلربة من االتفاقيات الثالثة
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  العلم والتكنولوجيا واملعرفة: ٣ اهلدف التنفيذي -  جيم

تماعية واالقتصادية يف البلدان املتأثرة وتقييم أوجه دعم الرصد الوطين لالجتاهات البيوفزيائية واالج :١- ٣النتيجة 
  .الضعف فيما يتعلق بذلك

ذُكر أن اخلطوة األوىل حنو حتسني قدرة البلدان على التعامل مع مسائل العلم والتكنولوجيا ستكون اعتماد إطار   - ٥٣
  .االقتصادية -  منطقي مشترك ملؤشرات اإلبالغ عن احلاالت واالجتاهات البيوفيزيائية واالجتماعية

) البيوفيزيائية(وضع نظام وطين لرصد مؤشرات العوامل املباشرة        : "وفسر بعض األطراف هذه النتيجة على أهنا        - ٥٤
تردي األراضي واجلفاف، ومؤسسة لتقييم نتائج الرصد       /للتصحر)  والسياساتية االقتصادية -  االجتماعية(وغري املباشرة   

  ".طويلعلى األجل ال وضمان عملها وتقدير االجتاهات يف هذه العوامل

  .١- ٣ النتيجة  ميكن أن تشمل أيضا٢ً- ٣واقترحت أطراف أخرى أن املؤشرات املوضوعة للنتيجة   - ٥٥

جلنة استعراض تنفيذ   /دد التقارير املقدمة من األطراف املتأثرة إىل مؤمتر األطراف        ع: ٩ - املؤشر نون   مشروع  
اليت تتضمن معلومات بشأن االجتاهات ) النهائينيهم من املستعملني وغريقرري السياسات املتاحة ملو(االتفاقية 

  .البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية يف البلدان املتأثرة

زيادة عدد البلدان املتأثرة اليت تعرض تقاريرها الوطنية املتَضّمنة مؤشرات          : )٦(٩ -  مشروع املؤشر البديل نون   
  .ي األراضي والتصحرذات صلة ونظام رصد فعال لترد

وجرى تناول مشكلة اعتماد نظم رصد ثابتة يف البلدان املتأثرة من أجل احلصول علـى معلومـات ميكـن                     - ٥٦
البيئية واالجتماعية املتعددة وكذلك تنوع القـدرة       األوضاع وخطوط األساس احمللية     وال ميكن التغلب على     . مقارنتها

ر سوى عن طريق تقدمي املعلومات ذات الـصلة إىل جانـب املنهجيـة              الوطنية لقياس ورصد تردي األراضي والتصح     
وعليه فقد اقُترح أن ُيدمج يف تعريف املؤشر نوع البيانات وبروتوكوالت مجعها واملنهجية     . املستعملة يف احلصول عليها   

صادر جديدة جيب   كما ينبغي استعمال مصادر البيانات نفسها بشكل ثابت، ويف حال حتديد م           . املستعملة يف معاجلتها  
  .تقدمي حتليل وتفسري موجزين لالختالفات احملتملة بني نوعي املعلومات

وبصرف النظر عن الكيان الوطين املكلف بعملية الرصد، رأت األطراف أمهية اإلشارة إىل كيفيـة ضـمان                   - ٥٧
  .ملطلوبةاستدامة أنشطة الرصد والتقييم طويلة األجل واحلفاظ عليها من حيث القدرات واملوارد ا

عدد البلدان املتأثرة اليت تعـرض تقاريرهـا        : "٩ -  واقترح أحد األطراف البديل التايل ملشروع املؤشر نون         - ٥٨
  ". ونظام رصد فعال لتردي األراضي والتصحر ومتفق عليهاالوطنية املتَضّمنة مؤشرات ذات صلة

                                                      

 .لعدد من النتائج "مؤشرات بديلة"أيضاً اقترح رئيس الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات   )٦(
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ليت تعرض تقاريرهـا الوطنيـة املتـَضّمنة        زيادة عدد البلدان املتأثرة ا    : "وصيغت كذلك خيارات أخرى مثل      - ٥٩
 إىل املؤشرات ذات الـصلة      زيادة األنشطة استناداً  "و" مؤشرات ذات صلة ونظام رصد فعال لتردي األراضي والتصحر        

  )".السنوية(كما جتسدها التقارير القطرية 

يوفيزيائية واالجتماعيـة   ستند إىل أقوى البيانات املتوافرة بشأن االجتاهات الب       خط أساسي ي  وضع   :٢- ٣النتيجة  
  .واالقتصادية وتنسيق الُنُهج العلمية ذات الصلة تدرجيياً

ه من املطلـوب     ألن ٣ -  كون النتيجة األوىل للهدف التنفيذي    تينبغي أن   ه النتيجة   رأى بعض األطراف أن هذ      - ٦٠
 ولكـن   ١- ٣ و ٢- ٣جـتني   عليه ينبغي دمج النتي   بناًء  و. أي نوع من التغيريات   من هذه اخلطوط األساسية أن ترصد       

تناوهلما بشكل مستقل؛ أوالً جيب االتفاق على العوامل اليت سيجري تقييمها و املؤشرات املستعملة يف هذا التقيـيم،                  
  . خط األساسكما جيب االتفاق على زمن قياس هذه املؤشرات الذي سيحدد

االجتاهـات البيوفيزيائيـة واالجتماعيـة     املتعلقة ب و دد التقارير املعترف هبا دولياً     ع :١٠ -املؤشر نون   مشروع  
   .واالقتصادية

مؤشرات موثوقة ذات قدم تقارير بشأن زيادة عدد البلدان األطراف اليت ت   : ١٠ -  مشروع املؤشر البديل نون   
  .صلة وما يرافقها من قيم مرجعية

 ميكن ناءً  على ذلكبو. ١- ٣ شرط لتحقيق النتيجة    ٢- ٣وكرر بعض األطراف ما ذكره من أن حتقيق النتيجة            - ٦١
 مـن   بـدالً " التقارير الوطنية "وفضلت أطراف أخرى اإلشارة إىل      . ١٠ -   و نون  ٩ -  دمج مشروعي املؤشرين نون   

  ".التقارير املعترف هبا دولياً"

ويف حني رأى بعض األطراف أن البلدان فقط هي اليت تقرر بشأن املعلومات اليت تتضمنها التقـارير الوطنيـة،                     -٦٢
بيد أنه قد مت التوصل إىل      . طراف أخرى وضع مبادئ توجيهية مشتركة تستند إىل التجربة القائمة لعمليات مماثلة           فضلت أ 

يف استعراض تنفيذ االسـتراتيجية،     خطوط األساس   بعض التوافق يف اآلراء يف املشاركات فيما خيص وقت البداية لتحديد            
لدان أخرى عن رأيها يف أنه جيب الوصول إىل اتفاق بشأن جمموعة            وأعربت ب . والذي ينبغي املوافقة عليه بصورة مشتركة     

وينبغي أن يراعـي    .  للقيام بعملية االستعراض   من املؤشرات الرئيسية، مبا يف ذلك تعريف اإلطار املرجعي، بوصفه شرطاً          
  .الوطنية واحملاوالت الوطنية لتحقيق املواءمة بني الُنهج العلميةخطوط األساس املؤشر املختار 

املتعلقة قيام جلنة العلم والتكنولوجيا جبمع وحتليل التقارير القطرية،         :"وقد صاغ أحد األطراف مؤشرا بديال هو          -٦٣
على الصعيد الوطين، وكذلك التقييمـات الـيت أُجريـت يف          خط أساس   وإدماجها يف معلومات    بالبيانات اليت مت مجعها     

  ". ا ونشرها على الصعيد الدويلالسنوات التالية، وذلك لغرض صياغتها واستعراضه

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

حتسني عمليـة    للتمكني من     هتدف فعالً  ٢- ٣ن النتيجة   إ، إذ   ٣- ٣تساءل بعض األطراف عن أمهية النتيجة         - ٦٤
وأوصت أطراف أخرى باستعمال املصطلحات بصورة ثابتة، وأبدت استغراهبا بشأن مـا إذا كانـت               . ختاذ القرارات ا
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، وقد أوجزها وقّيمها فاملعرفة األساسية بالعوامل وتفاعلها موجودة فعالً". driver"هنا مرادف لكلمة    " factors"كلمة  
  .تقييم النظم اإليكولوجية لأللفية

اكتساب صانعي القرارات على مجيع املستويات معرفـة بالعوامـل          : " هذه النتيجة كاآليت   وفسر طرف آخر    - ٦٥
تـردي األراضـي واجلفـاف      /للتصحر) االقتصادية والسياساتية  -  االجتماعية(وغري املباشرة   ) البيوفيزيائية(املباشرة  
  ".وبالتايل تتحسن قدرهتم على التصدي للتصحر بفعالية. وتفاعالهتا

ختطيط وتنفيذ محالت إذكاء الـوعي وبـرامج        : "إلشارة كذلك إىل أنه ميكن حتديد نتيجة أولية هي        ووردت ا   -٦٦
 ، يكون املؤشر املعـين مباشـراً  "التثقيف بعوامل التصحر وتفاعالهتا اليت تستهدف صانعي القرارات على مجيع املستويات         

  .بالنسبة هلا
عد العاملي واإلقليمـي ودون اإلقليمـي       على الصُ ارات  صانعي القر النسبة املئوية ل   :١١ -املؤشر نون   مشروع  

  .والوطين الذين ميكنهم شرح التفاعالت بني العوامل البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية
إنشاء نظام إدارة املعلومات التابع للجنة العلم والتكنولوجيا واستعماله؛ تلبية          : ١١ - مشروع املؤشر البديل نون   

عدد التقارير العلمية والورقات املنشورة وعـدد اخلـرباء         ؛ و شبكات الربامج املواضيعية  للني  جات املستعم احتيا
والعلماء والشبكات واهليئات اليت تتناول مسألة التفاعل بني العوامل البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتـصادية يف              

  .ة والتشريعيةتوافر إجراءات اختاذ القرار وتوافر األطر املؤسسي؛ واملناطق املتأثرة
، جيب حتديد ووصف وتقييم القوى احملركة       ١١ -   أحد األطراف أنه، وقبل تطبيق مشروع املؤشر نون        ىورأ  - ٦٧

. فوصف دراسات احلاالت والتجارب الناجحة ستمكّن من إمتام عملية صنع القرار بـشكل أفـضل              . ومدى أمهيتها 
وعالوة على ذلك، سيترتب عليه جهد .  للمكلفني هبذه املهاموسيتطلب هذا جمموعة من املعايري لتحديد املوجز الوصفي

  .وهذا املؤشر واجب التطبيق على املدى املتوسط. ذه املهامالوفاء هبلبناء القدرات الوطنية من أجل 
االقتـصادية متاحـة     -  املعلومات املتعلقة بالعوامل البيوفيزيائية واالجتماعية    : "وُعرض عدد من البدائل مثل      - ٦٨
عدد التقارير العلمية والورقات    "، و "عملها صانعو القرارات على الُصعد العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين         ويست

 اليت تتناول مسألة التفاعل بني العوامل البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية يف            واللجان املنشورة والشبكات واهليئات  
عدد التقارير العلمية والورقات املنشورة "و" ات وثيقة الصلة باملوضوع وتوافر التشريعاختاذ القرار وعملية املناطق املتأثرة

وعدد اخلرباء والعلماء والشبكات واهليئات اليت تتناول مسألة التفاعل بني العوامل البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية              
عمل حتسينات يف التدابري عـن      "و" طر املؤسسية والتشريعية  توافر إجراءات اختاذ القرار وتوافر األ     "و" يف املناطق املتأثرة  

برامج العمـل الوطنيـة     "، و "طريق إجراء مقارنات بني دولة وأخرى على فترات وحتديد التغيريات اإلجيابية يف االجتاه            
  ". وخطط املشاريع اليت تتناول التصحر جتسد املعرفة بالقوى احملركة املختلفة للتصحر وتفاعالهتا

حتسني معرفة التفاعالت بني التكيف مع تغري املناخ وختفيف آثار اجلفاف واستـصالح األراضـي                :٤- ٣جة  النتي
  .املتردية يف املناطق املتأثرة إلتاحة وضع أدوات للمساعدة يف اختاذ القرارات

كما تساءلت . "التكيف مع تغري املناخ"بعد عبارة " والتخفيف من آثاره"كان بعض البلدان يفضل إضافة عبارة   - ٦٩
) rehabilitation(استـصالح   "و" منع التصحر "وكانت تفضل اإلشارة إىل     " restoration"تلك البلدان عن مصطلح     

  . تنطوي على تكرار"يف األراضي املتأثرة"كما لوحظ أن الصيغة ". األراضي املتردية
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املي واإلقليمـي ودون اإلقليمـي      عد الع النسبة املئوية ملقرري السياسات على الصُ      :١٢ -املؤشر نون   مشروع  
والوطين الذين ميكنهم شرح التفاعالت بني التكيف مع تغري املناخ، وختفيف آثار اجلفاف، واستصالح األراضي               

  .املتردية يف املناطق املتأثرة
ببية بني عدد التقارير العلمية والورقات املنشورة اليت تتناول مسألة العالقة الس: ١٢ - مشروع املؤشر البديل نون

وجود املبادئ التوجيهية للممارسات اجليـدة      ؛  العوامل البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية يف املناطق املتأثرة      
  .املتعلقة مبنع حدوث تردي األراضي وباستصالحها وإتاحة األنشطة االقتصادية ذات الصلة بذلك

 ليست مفيدة لقياس ٤- ٣ و٣- ٣ملتصلة بالنتيجتني ويرى بعض األطراف، بصورة عامة، أن مشاريع املؤشرات ا  - ٧٠
ومن األفضل أن تتناول املؤشرات . التحسن يف املعرفة مباشرة، ولكنها مفيدة من حيث نقل املعرفة إىل صانعي القرارات

جتماعيـة  العالقة السببية بني العوامـل البيوفيزيائيـة واال       " باستثناء املؤشر البديل الذي يشري إىل        ٤- ٣البديلة النتيجة   
  . الذي اعُترب غري ذي صلة بالنتيجة"واالقتصادية

زيادة عدد التقارير العلميـة واألوراق      : " آخر هو   بديالً وعلى العكس من ذلك، اقترح أحد األطراف مؤشراً         - ٧١
ترديـة يف   تغري املناخ وختفيف آثار اجلفاف واستصالح األراضي امل       املنشورة اليت تتناول العالقة السببية بني التكيف مع         

  ".املناطق املتأثرة إلتاحة وضع أدوات للمساعدة يف اختاذ القرارات

وفضلت أطراف أخرى املؤشر األصلي الذي يستند إىل التوثيق احمللي واإلقليمي والعاملي ألنه موجه حنو األثـر                   - ٧٢
ة األثر، ومن الصعب تفسريها ويوجد الكثري من املنشورات، ولكنها رمبا كانت ضئيل. بدرجة أكرب من املؤشرات البديلة

  .دفهلوليست حمددة ا

عـدد التقـارير    : "واقترح بعض البلدان حتسني املؤشرات البديلة لكي تصبح موجهة حنو األثر بشكل أكرب، مثالً               -٧٣
امـل  اليت تتناول مسألة العالقة الـسببية بـني العو        و -  اليت ُتوزع يف األوساط غري العلمية      - العلمية والورقات املنشورة  

وجود املبادئ التوجيهية للممارسات اجليدة املتعلقـة مبنـع         "؛ و "البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية يف املناطق املتأثرة     
  ."، واستخدامها للمساعدة يف اختاذ القرارذات الصلة بذلك وباألنشطة االقتصادية حدوث تردي األراضي وباستصالحها

د سبب الختيار مؤشر واحد من بني املؤشرات املقترحة ألهنا قد تكون مجيعها ويرى بعض األطراف أنه ال يوج      - ٧٤
فقد يكون من املناسب وضع مؤشر جديد لقياس التحسن يف املعرفة باملسائل . ذات صلة حسب احلالة اخلاصة بكل بلد      

يف مع تغري املناخ، والتخفيف     البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية، والتفاعالت فيما بينها مبا يف ذلك إجراءات التك          
 ال تقيس سوى نقـل  ٤- ٣ و٣- ٣ويف احلقيقة، يبدو أن مشاريع املؤشرات للنتيجتني . من آثار اجلفاف، وما إىل ذلك   
  .املعرفة إىل مقرري السياسات

دية وذُكر أن موضوع املبادئ التوجيهية للممارسات اجليدة ملنع تردي األراضي واستصالحها واألنشطة االقتصا    - ٧٥
  .ذات الصلة قد تطرقت له بصورة جزئية تقارير الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ
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عد العـاملي واإلقليمـي ودون      على الصُ ،  توافر نظم فعالة لتشاطر املعرفة، مبا فيها املعرفة التقليدية         :٥- ٣النتيجة  
ني، ويشمل ذلـك حتديـد ونـشر أفـضل          اإلقليمي والوطين هبدف دعم مقرري السياسات واملستعملني النهائي       

  .املمارسات والتجارب الناجحة
عد العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين الذين لى الُصصانعي القرارات عالنسبة املئوية ل :١٣ -املؤشر نون 

  .تردي األراضي/ميكنهم احلديث عن أفضل املمارسات والتجارب الناجحة يف جمال مكافحة التصحر
" مقررو السياسات واملـستعملون النـهائيون     ("ر بعض األطراف إىل التناقض يف استخدام املصطلحات         وأشا  - ٧٦

، واليت ميكـن أن تـشمل       "نظم تشاطر املعرفة  "ودعت أطراف أخرى إىل توضيح عبارة       . )"صانعو القرارات "مقابل  
ـ   ات علـى صـفحات شـبكة    االجتماعات واحللقات الدراسية وحلقات العمل وكذلك املنشورات وحتديث املعلوم

 املعرفة بشكل فعال،    ه جيري تشاطر   أن وجود هذه النظم ال يعين أن       كما الحظت األطراف أيضاً   . اإلنترنت، وغري ذلك  
  .وطالبت مبؤشرات موجهة حنو العمل بشكل أكرب

يكون أمـرا  ورأى العديد من األطراف أن هذا املؤشر غري عملي ألن حتديد النسبة املئوية لصانعي القرارات س      - ٧٧
  . للغاية ومكلفاًصعباً

وميكن تقيـيم االسـتعمال الفعلـي    . ورأى بعض األطراف أن املؤشر غري املباشر خيدم الغرض بشكل أفضل         - ٧٨
كما ينبغي تقييم فعالية املمارسة من حيث التكلفة        . للمعرفة ذات الصلة عن طريق الزيارات امليدانية أو التقارير احملددة         

  . ل أي استعراضوتوافر املوارد قب

وطالبت أطراف أخرى مبشاركة جلنة العلم والتكنولوجيا بفعالية أكرب يف هذا امليدان عن طريق حتديد وتقييم                  - ٧٩
وينبغي إدراج املعلومات اخلاصة هبذه املـسألة يف املـصادر الرمسيـة            . نظم تشاطر املعرفة األوثق صلة مبسألة التصحر      

  ).ما إىل ذلك واإلقليمية، وبرامج العمل الوطنية، والتقارير الوطنية ودون اإلقليمية(

النسبة املئوية لصانعي القرارات على الُصعد العـاملي واإلقليمـي      : "وقد اقُترح عدد من املؤشرات البديلة مثل        - ٨٠
م تشاطر  إبالغ جلنة العلم والتكنولوجيا جبميع نظ     "، و "ودون اإلقليمي والوطين الذين يعتربون نظم تشاطر املعرفة فعالة        

املعرفة العاملة أو اجلديدة على خمتلف مستويات املعرفة التقليدية، واملستعملني النهائيني، واملمارسات اجليدة والتجارب              
الناجحة اخلاصة مبكافحة التصحر وتردي األراضي، إىل جانب عدد صانعي القرارات امللمني بنظم تشاطر املعلومـات                

النسبة املئوية ألفراد اجملتمع على الصعيد الوطين       "، و "افل املنشأة بصفة دائمة العاملة    عدد احمل "، و "هذه والذين استعملوها  
النسبة املئوية ألفراد اجملتمـع الـذين       "، و "املعرفة التقليدية يتعلق ب  فيما   وخاصةاملمارسات،  أفضل  الذين لديهم معرفة    

  ".يطبقون أفضل املمارسات

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

املؤسـسات واملنظمـات والـشبكات العلميـة        ونوع وجمال اختـصاص     عدد  : ١٤ -املؤشر نون   مشروع  
  .العاملة يف جمال معريف حمدد لدعم االتفاقيةكنولوجية والت
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وجود منظمة حمددة ومعروفة على نطاق واسع تعمل كمنرب لنقل املعرفـة             :١٤ - نون   املؤشر البديل مشروع  
  .والتكنولوجيا على الصعيد اإلقليمي

فقد نزع عدد من البلدان إىل دعم املؤشر البديل، يف حني رأى . اختلفت اآلراء بعض الشيء بشأن هذا املؤشر        - ٨١
.  غري موضـوعي   أم ال سيكون حكماً   " على نطاق واسع  معروفة  "عدد قليل من البلدان أن احلكم على منظمة ما بأهنا           

واليت ثبـت   " الدراسة االستقصائية اخلاصة بالشبكات   "كما ذُكر أن جلنة العلم والتكنولوجيا ظلت بالفعل مشاركة يف           
 بشكل أكرب وأن يتناول     ورأت أطراف أخرى أن املؤشر ينبغي أن يكون مباشراً        . أهنا مكلفة جدا وذات فائدة حمدودة     

  ". املشاركة يف حبوث كلفتها هبا جلنة العلم والتكنولوجيا... عدد املتزايد من مؤسسات البحث ال"

كمؤشر، وفضلت احلصول على معلومات وثيقة عـن  " حجم القائمة"وعارضت بلدان بعينها فكرة استعمال     - ٨٢
  ). ١٠ -  ؤشر نونعلى حنو مماثل لصياغة مشروع امل(األنشطة اليت اضطلعت هبا هذه الشبكات واملنظمات 

عدد اإلشارات اليت وردت يف التقارير والقرارات اخلاصة باالتفاقيـة  : "واقُترح عدد من املؤشرات البديلة مثل      - ٨٣
الـصناديق  "، و "اليت تتشاطرها هذه الشبكات أو تبثها     ) ما إىل ذلك  املنشورات، والدراسات، و  (إىل هذه املعرفة احملددة     

التكنولوجيات والدرايـة الـيت     "، و "تردي األراضي واجلفاف  /ملية لغرض مسائل التصحر   اليت تستهدفها املنظمات الع   
كنولوجية اليت تستعمل   املؤسسات واملنظمات والعلمية والت   ونوع وجمال اختصاص    عدد  "، و "أتاحتها املنظمات العلمية  

  ".االتفاقيةتنفيذ  لدعم تردي األراضي/وتتعامل مع شبكات متصلة بالتصحر

  بناء القدرات:  ٤ ف التنفيذي اهلد-  دال

 البلدان اليت أجرت التقييم الذايت للقدرات الوطنية بتنفيذ خطط العمل املترتبة علـى ذلـك                 قيام :١- ٤النتيجة  
تردي األراضـي   /لتناول مسائل التصحر   هبدف تطوير القدرات الالزمة على املستوى الفردي واملؤسسي والُنظُمي        

  .احمللي الوطين وينواجلفاف على الصعيد

أعرب بعض البلدان عن رأيه يف أن التقييم الذايت للقدرات الوطنية ليس بالـضرورة األداة املناسـبة ملعرفـة                     - ٨٤
تردي األراضي واجلفاف؛ كما ذكرت أن      /احتياجات البلدان املتأثرة من القدرات وتلبية ما يتصل منها مبسائل التصحر          

  . اية لبناء القدرات على الصعيد احملليمرفق البيئة العاملية يقدم دعما حمدودا للغ

  .عدد البلدان اليت تنفذ خطط عمل للتقييم الذايت للقدرات الوطنية :١٥ -املؤشر نون مشروع 
ـ   . ١٦ -  ونون ١٥ - ل عدد من البلدان دمج مشروعي املؤشرين نون       ـوفض  -٨٥ اضي عـن   ـوبالتايل ميكن التغ

  .٢-٤النتيجة 

نفذت البلدان عملية التقييم الذايت     : " كاآليت ١- ٤األطراف أنه لو كانت النتيجة      ويف هذا الصدد، اقترح أحد        - ٨٦
عدد البلدان  : "، فإن املؤشر سيكون   "تردي األراضي واجلفاف  /وحددت احتياجاهتا من القدرات لتناول مسائل التصحر      

األراضي واجلفاف، واليت ذكرت تردي /اليت نفذت عملية التقييم الذايت الحتياجاهتا من القدرات لتناول مسائل التصحر      
) مبا يف ذلك عدة منهجيات من بينها التقييم الذايت للقدرات الوطنية          (يف تقاريرها املنهجيات اليت اتبعتها يف هذا التقييم         

 بناء   جمال حتياجاهتا يف الالبلدان  حتديد  بناء على   : " كما يلي  ٢- ٤النتيجة  سيكون نص   ونتيجة لذلك   ". ونتائج التقييم 
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، "تردي األراضي واجلفـاف   /لتصدي بشكل فعال ملشاكل التصحر    فقد قامت مبعاجلة هذه االحتياجات بغية ا      ات  القدر
عدد البلدان املنخرطة يف بناء قدراهتا، حسبما ورد يف تقاريرها الوطنيـة الـيت   : "كما أن املؤشر املتصل بذلك سيكون  

  ."ستثمرةتتضمن معلومات عن اإلجراءات احملددة املتخذة واملوارد امل

ويف حالة عدم اكتمال التقييم الذايت للقدرات الوطنية، ينبغي أن يراعي املؤشر كذلك مستوى التنفيذ، مبا يف                   - ٨٧
وقد اقُترحت وسـائل    . والنتائج احملققة ) مشاريع، سياسات، شراكات، اخل   (ذلك عدد األنشطة املضطلع هبا وطبيعتها       

  .أخرى للتحقق

يراعي املؤشر رصد تنفيذ خطط العمل ومستوى التنفيـذ وكفاءتـه وفعاليتـه             واقترحت أطراف أخرى أن       - ٨٨
ة رصد جيدة التصميم مراعاة خصوصية كل بلد وتقييم         ـولن تستطيع سوى عملي   . والتحقق منه وإدراجه يف التقارير    

  . ما إذا كانت تلبية احتياجاهتا من القدرات ناجحة أم ال

عدد البلدان اليت تطبق خطط عمل التقييم الذايت للقدرات         : "صبح كاآليت واقُترح تعديل مشروع املؤشر هذا لي       - ٨٩
  ". الوطنية وُتِعد تقارير قطرية سنوية عن اخلطوات املختلفة لتنفيذ عناصر خطة العمل

بشكل أفضل من حيث املوظفني  "االحتياجات من القدرات"وأشارت مشاركات أخرى إىل احلاجة إىل حتديد   - ٩٠
ة إضـافية   ـوأشار بعض البلدان إىل احلاجة إىل مؤشرات خاص       . نية نتيجة لتناول مسألة بناء القدرات     ومدى اخلربة الف  

  .هلذا الغرض

شروع البلدان اليت مل يسبق هلا أن أجرت تقييمات الحتياجاهتا املتعلقة بالقدرات يف عمليات التقييم  :٢- ٤النتيجة 
تردي األراضي واجلفاف علـى     /ن قدرات للتصدي للتصحر   ذات الصلة باملوضوع من أجل حتديد ما حتتاج إليه م         

  . الوطين واحملليينالصعيد
اليت تقوم بتنفيـذ    ) اليت ليس هلا إجراء للتقييم الذايت للقدرات الوطنية       (عدد البلدان   : ١٦ -املؤشر نون   مشروع  

ـ  تردي األراضي ع  /خطط عمل من أجل تطوير القدرات احملددة الالزمة للتصدي ملسائل التصحر           صعيدين لى ال
  .الوطين واحمللي

يف نص املؤشر أعاله ال تشري إىل برامج العمل الوطنيـة، وإمنـا إىل              "خطط العمل " بعض األطراف أن     الحظ  - ٩١
وحيتاج كل إجراء إىل تعبئة موارد، وميكن دعوة البلدان إىل اإلبالغ عـن             . إجراءات حتديد االحتياجات من القدرات    

  .، ومصادر تلك املوارد"لالستراتيجية" أجل تنفيذ العناصر املختلفة املوارد اليت متت تعبئتها من

واملطلوب هو مؤشرات لقياس مستوى . وُيعد التنفيذ الناجح لربنامج العمل الوطين مبثابة برهان على قدرة البلد  - ٩٢
تها املنظمات اإلقليميـة  ورأى بعض األطراف أن يراعي املؤشر النتائج اليت حقق. النجاح يف تنفيذ برنامج العمل الوطين   

خطط العمل، أو تقارير التنفيـذ، أو قاعـدة         : وهكذا ميكن أن تكون وسائل التحقق األخرى هي       . والدولية األخرى 
وميكن للمؤشـر أال يقـيس املـوارد        . البيانات والتحليل الذي يتم إجراؤه على الصعيد الوطين أو اإلقليمي أو الدويل           

مـن حيـث   (، بل كذلك اإلطار الزمين واجلهود املبذولة لتحقيق اهلدف املنشود املخصصة لتنفيذ خطة العمل فحسب 
  ).املؤسسات أو القطاعات املشاركة/الفاعلةاجلهات 
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 تـشمل تقيـيم أثـر التـدابري         ٢- ٤كما أُشري إليها يف النتيجة      " عملية التقييم "وذكرت أطراف أخرى أن       - ٩٣
تردي األراضي واجلفاف، مبـا يف      / احمللية على التعامل مع التصحر     والسياسات املتبعة من أجل حتسني قدرة اجلماعات      

حسب التعريف الوارد يف املبادئ التوجيهية للتقييم الذايت (ذلك إذكاء وعيها باملخاطر وسبل التعامل مع هذه العمليات     
بغي أن يستهدف   وعليه، ين . وقد أُجري عدد من التقييمات وقُدمت توصيات بشأن هذا املوضوع         ). للقدرات الوطنية 

  .املؤشر النتائج احملققة على األرض

اليت تقـوم   ) اليت ليس هلا إجراء للتقييم الذايت للقدرات الوطنية       (عدد البلدان   : "وقد اقُترح مؤشر اختياري هو      - ٩٤
ـ /القدرات الالزمة للتصدي ملسائل التصحرديد من أجل حت بعمليات التقييم ذات الصلة       صعيدينتردي األراضي على ال

  ."الوطين واحمللي

   التمويل ونقل التكنولوجيا:٥اهلدف التنفيذي  -  هاء

ذكر أحد األطراف، يف تعليق عام، أنه ينبغي أن تكون اآللية العاملية يف موقف يتيح هلا التحقق من صـالحية                      - ٩٥
  .، كما ينبغي مناشدهتا ذلك٥املؤشرات يف إطار اهلدف التنفيذي 

ألطراف املتأثرة بوضع أطر متكاملة لالستثمار من أجل تعبئة املوارد الوطنية والثنائية قيام البلدان ا :١- ٥النتيجة 
  .واملتعددة األطراف لزيادة فعالية وأثر تدابري التدخل

 أطرها االسـتثمارية أداة / اليت تتضمن خططها اإلمنائية املتأثرةعدد البلدان األطراف :١٧ -املؤشر نون   مشروع  
  .ية والثنائية واملتعدد األطراف من أجل مكافحة التصحر وتردي األراضياملوارد الوطنلزيادة 

  تغيري احلالة الراهنة، وهكذا فإن االجتاه      تقتضي ضمناً ) أي زيادة " (leveraging"ورأى بعض البلدان أن عبارة      - ٩٦
ات اليت تود استعماهلا يف     واقُترح أن تقرر البلدان بشأن األدو     .  أمر حاسم وينبغي أن جيسده املؤشر      -   وجهته وأمهيته  - 

أو املنهجية  /اإلبالغ عن زيادة مواردها واألنشطة اليت تستهدفها هذه الزيادة، يف حني أنه ينبغي هلا اإلشارة إىل األداة و                 
كمـا اقُتـرح أن تؤخـذ يف        . هلذا املؤشر يف إحدى املشاركات    وضع خط أساس    وقد ذُكرت احلاجة إىل     . املستعملة

  .عن طريق الُنهج املتبعة على نطاق القطاعات أو ممارسات دعم امليزانيةإتاحتها تم ت احلسبان األموال اليت

وينبغي أن تكون البيانات اخلاصة مبجموع االستثمارات السنوية متاحة على مستوى الكيان املسؤول عن تنفيذ   - ٩٧
تردي األراضي واجلفاف،   /حة التصحر وعلى الرغم من ذلك، توجد مشكلة يف التمييز بني االستثمار يف مكاف           . االتفاقية

واقُترح النظر يف الكيفية اليت ُتعاجل هبا هذه املشكلة . واالستثمار الذي يتناول االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى
  . يف القطاعات األخرى

مل يشر سوى إىل ، إذا ١٨ -   للمؤشر نون ينبغي أن يكون مكمال١٧ً -  واقترح أحد األطراف أن املؤشر نون  - ٩٨
تـردي  /كما ينبغي أن يكون املؤشر هو حجم املوارد املالية املخصصة داخليا ملكافحة التـصحر             . حجم املوارد املالية  
  .األراضي واجلفاف
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 التنبؤ هبا دعماً  موارد ميكن    و حينها ويف كافيةة و بريتقدمي البلدان األطراف املتقدمة موارد مالية ك       :٢- ٥النتيجة  
  .تردي األراضي ومنع حدوثه والتخفيف من آثار اجلفاف/حمللية الرامية إىل قلب اجتاه التصحرللمبادرات ا

تردي األراضـي ومنـع     /حجم املوارد املالية للتدابري الرامية إىل قلب اجتاه التصحر         :١٨ -املؤشر نون   مشروع  
تزامات وخطط استثمار وجـداول      الل حدوثه وختفيف آثار اجلفاف، اليت تقدمها البلدان األطراف املتقدمة وفقاً         

  .تسديد متفق عليها
أشار بعض األطراف إىل أن املؤشر ينبغي أال يوضح مبلغ املوارد املالية املوفرة فحسب، بل كـذلك مـا إذا                      - ٩٩

  .وقد يتطلب هذا عمل تقييمات خاصة. كانت املوارد املالية املوفرة متطابقة مع برنامج العمل من حيث احلجم والوقت

وأُشري كذلك إىل أن البلدان األطراف املتقدمة ينبغي أن تضّمن تقاريرها أهداف املعونة الدولية اليت تقدمها من   - ١٠٠
وينبغـي  . أجل التنمية، واملشاريع اخلاصة اليت جيري تنفيذها والنتائج املتوقعة منها، وجمال النشاط، والسكان املعنـيني              

) العملة املستعملة هي دوالر الواليات املتحدة األمريكية أو اليورو        (ملطلقة  توضيح جمموع مبلغ املعونة بكل من القيمة ا       
  .وينبغي كذلك مراعاة االستثمار غري املباشر.  اإلمجايلوكنسبة مئوية من الناتج احمللي

فاملؤشر ينبغي أن يستند إىل متطلبات البلدان الناميـة مـن           .  ومناسباً واعتربت أطراف أخرى املؤشر واضحاً      - ١٠١
. بقـدر املـستطاع  بوضـوح    ومقـروءاً املوارد والتمويل املقدم من شركائها يف التنمية، كما ينبغي أن يكون بسيطاً    

  .واقترحت أطراف أخرى إضافة مؤشر حمدد للتمويل املقدم من مرفق البيئة العاملية

ما طلبت املساعدة من اآللية ورأت أطراف أخرى ضرورة إجراء مزيد من التحليالت املتعمقة للتدفقات املالية، ك        -١٠٢
 أن املؤشر ينبغي أن مييز التمويل املباشر من غري املباشر،         وذُكر مراراً . العاملية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي      

  ".ةاملشاعات العاملي "بكما ينبغي مراعاة األموال اجلاهزة املتصلة . وأن األمر سيتطلب املزيد من املؤشرات احملددة

وينبغي أن تتيح املعلومات املتضمنة يف هذا املؤشر فرصة تقييم التوزيع اجلغرايف للموارد، على األقل فيما خيص                   - ١٠٣
من حيث مبلغ املعونة اإلمنائية     (وعلى العكس من ذلك، فإن حتديد األطر املرجعية الكمية          . مصادر التمويل األوثق صلة   

  مناسباً  األحوال االقتصادية واالجتماعية يف البلدان املستقبلة، لن يكون أمراً         ، بصرف النظر عن   )من األطراف املتقدمة  
  .التنبؤ هبا ميكن  وحينها ويف كافيةموارد مالية ألن االتفاقية تنادي بتعبئة 

حجم املوارد املالية للتدابري الراميـة إىل قلـب اجتـاه           : " كما يلي  ١٨ - واقُترحت إعادة صياغة املؤشر نون        - ١٠٤
 إىل البلدان األطراف    تردي األراضي ومنع حدوثه وختفيف آثار اجلفاف، اليت تقدمها البلدان األطراف املتقدمة           /صحرالت

  ." اللتزامات وخطط استثمار وجداول تسديد متفق عليهاوفقاًاملتأثرة املشمولة جبميع مرفقات التنفيذ 

املالية املقدمة من املؤسسات واملرافق والصناديق املالية  من اجلهود لتعبئة املوارد بذل األطراف مزيداً :٣- ٥النتيجة 
اإلدارة املستدامة لألراضي لدى جمـالس      / االتفاقية ربنامجالدولية، مبا فيها مرفق البيئة العاملية، عن طريق الترويج ل         

  .إدارة هذه املؤسسات
ي األراضي اليت تتيحها    ترد/مصادر التمويل املخصص ملكافحة التصحر    ونوع  عدد  : ١٩ -املؤشر نون   مشروع  

  .املؤسسات املالية واملرافق والصناديق الدولية، مبا يف ذلك مرفق البيئة العاملية
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اقُترح تنقيح هذا املؤشر هبدف اإلشارة إىل اإلمكانات والقيود املتصلة باالستفادة من مرافق التمويـل املاليـة             - ١٠٥
، رأى بعض األطراف عدم ضرورة      ١٨ -  ما احلال يف املؤشر نون    وك. الدولية من وجهة نظر البلدان األطراف املتأثرة      

  . للغايةصعباًخط أساس هلذا املؤشر؛ وعلى أية حال، سيكون وضع خط أساس وجود 

 للتمويل املقدم من مرفـق البيئـة         مناسباً ليس مؤشراً " عدد ونوع مصادر التمويل   "وذكر أحد األطراف أن       - ١٠٦
ورأت أطـراف   . ملرفق يستجيب لسياساته االستثمارية واإلدارية، مبا يف ذلك تقييم أدائه         العاملية؛ فالتمويل املقدم من ا    

أخرى أنه إذا تقرر التعامل مع مرفق البيئة العاملية مبؤشر حمدد، ينبغي كذلك أن تكون للبنك الدويل ومصارف التنمية                   
 غري مرفق البيئة العاملية يتـضمن تقيـيم     وذكر أحد األطراف أن تقييم مصادر التمويل من       . اإلقليمية مؤشرات مستقلة  

ورأت أطراف أخرى أنه ينبغي . ٢٠ -  أنشطة اآللية العاملية؛ وعليه سيكون من األفضل دمج هذا املؤشر مع املؤشر نون
  .باملثل تقييم حجم االستثمارات اليت يّسرها عمل اآللية العاملية

تردي األراضي وختفيف آثار اجلفاف،     /كافحة التصحر مل ديد مصادر مالية مبتكرة وآليات متويل      حت :٤- ٥النتيجة  
ويشمل ذلك القطاع اخلاص، واآلليات السوقية، والتجارة، ومؤسسات ومنظمات اجملتمع املدين، وغري ذلك مـن               
 آليات التمويل املتعلقة بالتكيف مع تغري املناخ وختفيف آثاره، وحفظ التنوع البيولـوجي واسـتغالله اسـتغالالً                

   . واحلد من الفقر واجلوع،مستداماً

حتديد مـصادر ماليـة   : " كاآليتيكون نصها اقترح أحد األطراف أنه من األفضل إعادة صياغة هذه النتيجة ل            - ١٠٧
تغري املناخ  ، والتكيف، هبذه الطريقة، مع      تردي األراضي وختفيف آثار اجلفاف    /كافحة التصحر ملمبتكرة وآليات متويل    

 كذلك القطاع وسيشارك يف توفري هذه املصادر. نوع البيولوجي واحلد من الفقر واجلوعوالتخفيف من آثاره وحفظ الت
ومؤسسات ومنظمات اجملتمع املدين، وغري ذلك من آليات التمويل املتعلقة بالتكيف           اخلاص واآلليات السوقية والتجارة     

   .، واحلد من الفقر واجلوعمستداماً واستغالله استغالالًمع تغري املناخ وختفيف آثاره، وحفظ التنوع البيولوجي 

املعتمـدة  /القطاع اخلاص، واآلليات السوقية   (احلاالت املبلغ عنها لنماذج مبتكرة      : ٢٠ - املؤشر نون مشروع  
يف متويل جهـود مكافحـة تـردي    ) على السوق، والتجارة، ومؤسسات ومنظمات اجملتمع املدين، وغري ذلك        

  األراضي أو التصحر
طراف صعوبة يف قبول تصنيف املصادر املالية على أهنا مبتكرة يف حني تتطلب زيادة التمويل               ووجد بعض األ    - ١٠٨
  .وبالتايل، ال حاجة إىل أي نوع من هذا التصنيف.  جديدة ومتنوعة ُنهجاًأحياناً

اف تردي األراضي واجلف  /وذكر أحد األطراف أن املؤشر مناسب شريطة متييز اإلجراءات اليت تتناول التصحر             - ١٠٩
وينبغي كذلك أن يكون املصدر وشروط وأحكام التمويل موضحة يف     . من تلك املتعلقة بأهداف اتفاقيات ريو األخرى      

كما ميكن  .  يتناول اتفاقيات ريو بصورة مشتركة      عاماً وميكن أن يكون مستوى التمويل اخلاص مؤشراً      . التقرير الوطين 
  .مراعاة األموال اخلاصة بالتكيف والتنمية

تسهيل حصول البلدان األطراف املتأثرة على التكنولوجيا عن طريق التمويل املناسب، واحلـوافز             : ٥- ٥ة  النتيج
ية الفعالة والدعم التقين، والسيما يف إطار التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون بني بلدان اتاالقتصادية والسياس
  .الشمال واجلنوب
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ري الدعم التقين املتأتية من التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون           تدابونوع  عدد  : ٢١ -املؤشر نون   مشروع  
  .بني بلدان الشمال واجلنوب

وشددت أطراف أخرى    .١٨ -  رأى أحد األطراف أن هذه املعلومات ميكن إدراجها يف مشروع املؤشر نون             - ١١٠
 وسيكون املؤشـر مالئمـاً    . شرات مستقلة على أن احلوافز االقتصادية والسياساتية وثيقة الصلة لدرجة أهنا تتطلب مؤ          

  ". الدعم التقين"بعد " احلوافز املالية واالقتصادية والسياساتية"بشكل أكرب إذا أُضيفت عبارة 

كما اقُتـرح وضـع     . وذُكر كذلك أنه زيادة على كمية تدابري الدعم التقين، ينبغي مراعاة تكلفتها وفعاليتها              - ١١١
  .نية احمللية اليت مت استعماهلا أو تطويرها بوصفها وسيلة لنقل التكنولوجيامؤشر لتحديد مستوى اخلربة الف

   االستنتاجات والتوصيات-  رابعاً
تردي األراضي واجلفـاف وتقيـيم      /سيمكّن االتفاق على جمموعة من املؤشرات املشتركة من رصد التصحر           - ١١٢

ك إذا اسُتعمل يف إطار نظام فعال السـتعراض ورصـد           التقدم احملرز يف تنفيذ االستراتيجية على مجيع املستويات، وذل        
كمـا  . ويف هذا الصدد، جيب أن يقود حتقيق األهداف التنفيذية لالستراتيجية إىل حتقيق أهدافها االستراتيجية . االتفاقية

  .سيسهم هذا االتفاق يف التنفيذ الفعال لالتفاقية، وإجياد أوجه للتآزر مع اتفاقيات ريو األخرى

ي مواءمة وتعزيز دور اهليئات الفرعية ملؤمتر األطراف على حنو يؤدي إىل وضع نظام متكامـل للرصـد                  ينبغ  - ١١٣
  .والتقييم هبدف ضمان إقامة صالت دائمة بني األهداف التنفيذية واالستراتيجية

ـ                 - ١١٤ ى وسيشتمل التقييم على حتديد مستوى التصدي للمشاكل وحتقيق األهداف، يف الوقت الذي يعمل فيه عل
ويبقى ضمان توافق السياسات والربامج الوطنية مع التوجهات الرئيسية لالستراتيجية . ضبط السياسات واالستراتيجيات

  .  ال بد منهاًأمر

  : قد ترغب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف جلستها السابعة فيما يلي  - ١١٥

ع املؤشـرات لألهـداف التنفيذيـة    النظر يف املشاركات املقدمة كتابة من األطراف بشأن مـشاري        )أ(  
لالستراتيجية، وتبادل اآلراء يف الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وتقدمي توصيات حمددة األهداف عـن                

  خصوصية املؤشرات وأمهيتها وقابليتها للتطبيق؛

مؤشرات األداء، مبـا    الطلب إىل األمانة مواءمة آراء األطراف وإعداد وثيقة موحدة عن جمموعة من               )ب(  
  يف ذلك عن طريق اخلربة الفنية املتخصصة حسب االقتضاء، لكي تنظر فيها اللجنة يف دورهتا الثامنة؛

الطلب إىل األمانة أن تراعي، يف إعداد الوثيقة املوحدة، العمل السابق املضطلع بـه بـشأن هـذه                    )ج(  
لتصحر، مبا يف ذلك على الُصعد الوطنية واإلقليمية والدوليـة،          املوضوع يف إطار عملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا        

باإلضافة إىل مؤشرات األثر لألهداف الرئيسية لالستراتيجية كما نقحتها جلنة العلم والتكنولوجيا وللعناصر األخـرى               
  لنظام االستعراض والرصد املقترح، ومداوالت الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛ 
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الطلب إىل األمانة أن تستفيد، بدعم من املنظمات الدولية املعنية، من املنهجيات اليت حتظى بـالقبول        )د(  
 لتقييم مشاريع املؤشرات هذه، وأن تقدم املعلومات الكاملة عن قابليتها للتطبيق، وأن تسعى لتحقيق املواءمة                )٧(املشترك

  مع ممارسات التقييم لإلدارة املستدامة لألراضي؛

 لواليته، يف إعـداد هـذه الوثيقـة      دعوة مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية إىل أن يساعد، وفقاً           )ه(  
املوحدة هبدف تعميم النتائج ومشروع التوصيات الواردة فيها، ولتيسري حتقيق توافق آراء األطراف يف الوقت املناسب                

  .اض تنفيذ االتفاقيةالستعراض الوثيقة يف الدورتني الثامنة والتاسعة للجنة استعر

 -  -  -  -  - 

                                                      

 . صلة وحمدد املدة الزمنيةيحتقيقه وذ، تطبيق تقييم حمدد وقابل للقياس وميكن ميكن، مثالً  )٧(  


