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  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٣٠- ٢٣بوينس آيرس، 
   من جدول األعمال املؤقت)أ(٤البند 

  تبليغ املعلومات ونوعيـة وشكــل     حتسني إجراءات   
   - ليت يتعني تقدميها إىل مـؤمتر األطـراف     ا التقاريـر   
  النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة بـاإلبالغ           
  .٨- م أ/٨ يف املقرر اإليه املعدة لكيانات اإلبالغ املشار   

  املؤشرات ورصد اخلطة وإطار العمل االسـتراتيجيني        
  لعشر من أجل تعزيز تنفيـذ االتفاقيـة           للسنوات ا 

)   ٢٠١٨- ٢٠٠٨(  

حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير الـيت يـتعني           
  النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة      : تقدميها إىل مؤمتر األطراف   

  ٨- م أ/٨باإلبالغ على النحو املشار إليه يف املقرر      
  مذكرة من األمانة

  إضافة
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  موجز

 بشأن خطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيـز            ٨- م أ /٣عقب صدور املقرر      
 عملية توحيد مؤشرات األداء املستخدمة      إمتاممانة  ، طُلب إىل األ   )االستراتيجية) (٢٠١٨- ٢٠٠٨(تنفيذ االتفاقية   

 وترد جمموعة مؤشرات األداء املوحدة يف الوثيقـة       . لقياس التقدم احملرز يف حتقيق األهداف التنفيذية لالستراتيجية       
ICCD/CRIC(8)/5/Add.1 .  

شاد األطـراف يف    رإلوطلبت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا السابعة إىل األمانة وضع منهجية               
  .لتنفيذ بني مجيع كيانات اإلبالغاطرائق لجمال استخدام مؤشرات األداء، هبدف إجياد فهم مشترك للعملية و

الثمانيـة  املوحدة  وتقدم هذه الوثيقة معلومات أساسية ذات صلة تتعلق بكل مؤشر من مؤشرات األداء                
، وطريقـة احلـساب،     ومـصادرها البيانات املطلوبة   عشر، مبا يف ذلك األساس املنطقي يف اختيار املؤشرات، و         

  .والوحدة، واملستوى اجلغرايف للتطبيق، وكيانات اإلبالغ املكلفة

ولئن كان ُيتوقع من مؤمتر األطراف اختاذ إجراءات تتعلق مبجموعة مؤشرات األداء، فإن هذه الوثيقـة                  
ؤشرات، وستساعد يف عملية استعراض مؤشرات تيسري فهم السياق الذي سُتطبَّق فيه امللتقدم معلومات ذات صلة 

 مسرد باملصطلحات والتعـاريف املـستخدمة يف        ICCD/CRIC(8)/5/Add.3ويرد يف الوثيقة    . األداء واعتمادها 
  . صياغة املؤشرات
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  احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٤  ٤ -  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوالً 

  ٥    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البيانات الوصفية ملؤشرات األداء  - ثانياً 

  ٥    . . . . . . . . . . الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف: ١اهلدف التنفيذي  - ألف   

  ١١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إطار السياسات العامة: ٢اهلدف التنفيذي   - باء   

  ١٥    . . . . . . . . . . . . . . . . العلم والتكنولوجيا واملعرفة: ٣هلدف التنفيذي  ا- جيم   

  ٢١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بناء القدرات: ٤اهلدف التنفيذي  - دال   

  ٢٢    . . . . . . . . . . . . . . . . . . التمويل ونقل التكنولوجيا: ٥اهلدف التنفيذي  - هاء   

  ٢٩  ٧ -  ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استنتاجات وتوصيات  -  ثالثاً
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   مقدمة-  أوالً
 تستجيب هذه الوثيقة للطلب الذي تقدمت به األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة التـصحر                  - ١
طـراف يف   سترشد هبـا األ    ت منهجية يف الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية من أجل وضع            )االتفاقية(

 .)١(غ كيانات اإلبـال   مجيعبني  لتنفيذ  اطرائق  ل و للعملية  فهم مشترك   إجياد هبدفرات األداء، وذلك    استخدام مؤش 
 ويرد  .وتشري املعلومات األساسية الواردة يف هذه الوثيقة إىل السياق الذي ستجمع وتستخدم فيه مؤشرات األداء              

راض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا الـسابعة،       ، تبعاًً ملا طلبته كذلك جلنة استع      ICCD/CRIC(8)/5/Add.3يف الوثيقة   
  .مسرد يبني املصطلحات والتعاريف املستخدمة يف صياغة املؤشرات

 ورقمه ونوعه اسم املؤشر   : املتعلقة بكل مؤشر ما يلي    ) البيانات الوصفية (وتتضمن املعلومات األساسية      - ٢
، والبيانات  e-SMARTمتثال املؤشر ملعايري    امدى  ، واألساس املنطقي يف اختيار املؤشرات، و      )الكمي أو الكيفي  (

، واملستوى اجلغرايف )أو وسائل التحقق(املطلوبة وطريقة حساب هذه البيانات، ووحدة القياس، ومصادر البيانات 
  .)٢(لتطبيق املؤشر، وكيانات اإلبالغ املكلفة

مؤشـر األداء املوحـد     باستثناء  (وحىت إن كانت مؤشرات األداء املقترحة يف معظمها مؤشرات كمية             - ٣
CONS-O16(               فإنه سيطلب إىل األطراف وكيانات اإلبالغ أن تقدم يف تقاريرها تقييماً نوعياً خمتصراً لألنشطة ،

املبلغ عنها حسب جمال النتائج، وذلك بغية إتاحة املزيد من التفاصيل املتعلقة باجلهود املبذولة يف جمـال التنفيـذ               
  .لى النحو الذي طلبته األطراف يف الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيةوالسماح باملرونة يف التبليغ ع

يتعلق كل فرع  ترد البيانات الوصفية يف الفروع أدناه، ابتداًء من الفرع ألف وانتهاًء بالفرع هاء، حيثو  - ٤
  .ألهداف التنفيذية لالستراتيجيةبأحد ا

                                                      

)١( ICCD/CRIC(7)/5 ، ١١٠الفقرة. 

 ذو -   قابل للتحقيق-   قابل للقياس-   حمدد-  اقتصادي: " إىل ما يليe-SMARTيرمز االسم املختصر  )٢(
 ". حمدد املدة-  صلة
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  البيانات الوصفية ملؤشرات األداء - ثانياً
 الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف: ١ اهلدف التنفيذي - ألف 

أو /تردي األراضي واجلفاف و   /عدد وحجم األحداث اإلعالمية املنظمة بشأن موضوع التصحر         اسم املؤشر
 وسائط اإلعـالم الـيت   بلغتهأوجه تفاعله مع تغري املناخ والتنوع البيولوجي، واجلمهور الذي          

 .    راضي واجلفاف وأوجه تفاعلهاتردي األ/تتناول مسائل التصحر

   كيفي   كمي    النوع CONS-O-1 رقم املؤشر
األســــاس 

 املنطقي
ويقاس األداء من خالل عدد من األحداث املنظمة، وحجم هذه . يقيس املؤشر أداء عمليات التبليغ

قيس جهات إبالغ االتفاقية مـن أصـحاب         وسائط اإلعالم، وت   بلغته واجلمهور الذي    ،األحداث
وسيبني مستوى األداء ما إذا كان هناك تبليغ بشأن . املصلحة أو أطراف أخرى األداء قياساً مباشراً

تردي األراضي واجلفاف وأوجه تفاعلها، وسَيظهر من خالل تقيـيم احلمـالت            /مسائل التصحر 
 .لية يف جمال التبليغاإلعالمية اليت نفذت ما إذا كان من املمكن توقع الفعا

e-SMARTاالمتثال ملعايري 
)٣( 

ضرورة مجع املعلومات من مصادر عدة؛ ومن مث، فمن املطلوب قيام مراكز االتصال ببعض               +/- اقتصادي 
 .أعمال التجميع اليت قد تنطوي على بعض التكاليف

 .١- ١يتصل املؤشر اتصاالً مباشراً بالنتيجة  + حمدد

األحـداث  (م املؤشر على أساس عّد اإلحصاءات اليت ميكن التحقق منـها موضـوعياً              يقو + قابل للقياس
 ).اإلعالمية واألشخاص

 .  وسائط اإلعالمبلغتهمقد يكون من الصعب مجع تقديرات لعدد أفراد اجلمهور الذين  +/- قابل للتحقيق

تـردي  /التصحرحديد ملسائل يركز املؤشر على األنشطة اإلعالمية اليت كُّرست على وجه الت   + ذو صلة
 وهو ييسر رصـد     .التنوع البيولوجي وأوجه تفاعلها مع تغري املناخ      أو  /األراضي واجلفاف و  

ويتيح تقييم اجلمهور الـذي     .  باالتفاقية على مجيع املستويات    املرتبطةاستراتيجيات االتصال   
 واسعة بشأن   ءآرا تردي األراضي واجلفاف  /مسائل التصحر  وسائل اإلعالم اليت تتناول      بلغته

 احلمـالت   ازدادتأنـه كلمـا     ب يقضي افتراض   ويقوم ذلك على  مستوى فعالية االتصال؛    
 كثافة الدور  (قوةً أوجه تفاعلها  و واجلفافتردي األراضي   /سائل التصحر مباإلعالمية املعنية   

  .  احتمال مترير األفكار إىل اجلمهور املستهدفازداد) الذي تؤديه وسائط اإلعالم
  .يتغري املؤشر على مّر السنني وميكن قياسه يف أي وقت حسب الضرورة + املدةحمدد 

                                                      

درجات فعالية  ) –، و -/+، و +( الثالث املستخدمة هنا     تعكس اإلشارات : e-SMARTاالمتثال ملعايري    )٣(
 . هي أكثرها فعالية+ن اإلشارة إاملؤشرات حيث 
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  رقم وحدة القياس البيانات املطلوبة وطريقة احلساب
تردي األراضـي   /مسائل التصحر  حتديداً وسائط اإلعالم اليت تتناول   /يتعني فقط إدراج األحداث   : البيانات املطلوبة  

 .ناخ والتنوع البيولوجي مع تغري املواجلفاف وأوجه تفاعلها

أقامتها بصورة مباشرة جهات إبالغ االتفاقية /جيب أن تكون األحداث ووسائط اإلعالم هي تلك اليت نظمتها 
 والصحفكالقنوات التلفزيونية (من أصحاب املصلحة وأطراف أخرى ال تقوم بإبالغ االتفاقية بصورة مباشرة 

 ).على سبيل املثال

 ".أصحاب املصلحة الرئيسيون"، و"منتج إعالمي"، و"أحداث إعالمية "صطلحاتملترد يف املسرد تعاريف  

 :٢٠٠٨احلساب على أساس سنوي اعتباراً من عام  

  .عّد األحداث اإلعالمية؛ وقّدم العدد اإلمجايل لألحداث   -
، )االجتماعات، وحلقات العمل، واحللقـات الدراسـية      (بالنسبة إىل األحداث اليت تتميز بتسجيل احلضور           -

 . احسب عدد املشاركني يف هذه األحداث

 وسائط اإلعالم؛ وقّدم العدد اإلمجايل لألشـخاص  بلغتهم الذين  الرئيسينيضع تقديراً لعدد أصحاب املصلحة      -
 . املنتج اإلعالميحبسب  فئة أصحاب املصلحة الرئيسيني وُبلغوا، حبسبالذين 

 

 )وسائل التحقق(مصادر البيانات 

اليت تنشر إعالنات األحداث، وشبكة اإلنترنت، وقوائم احلضور املتعلقة ) الصحف(لوطنية والدولية وسائط اإلعالم ا  
تقديرات متعلقة باجلمهور الذي تستهدفه     ما يتيحه منظمو األحداث من      لمشاريع، و النهائية ل تقارير  الباألحداث، و 

  ).غريهااحلمالت، وبرامج اإلذاعة والتلفزيون، و(األحداث اإلعالمية الكربى 
 املستوى اجلغرايف للتطبيق

 حملي    وطين         دون إقليمي           إقليمي          دويل  

 كيانات اإلبالغ عن املؤشرات 

 ة األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولي     البلدان األطراف املتقدِّمة    رة البلدان األطراف املتأث 
   اآللية العاملية    األمانة كيانات اإلبالغ دون اإلقليمية واإلقليمية  مرفق البيئة العاملية         
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 الرمسية على املستويات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية واليت هلا          والقراراتعدد الوثائق     اسم املؤشر
 .    تردي األراضي واجلفاف/صلة مبسائل التصحر

   كيفي   كمي    النوع CONS-O-2 رقم املؤشر
. يقيس املؤشر أداء أنشطة الدعوة اليت اضطلعت هبا خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة يف االتفاقية              نطقياألساس امل

تردي األراضي واجلفاف   /ويقاس األداء من خالل الوترية اليت جيري وفقها تناول مسائل التصحر          
رمسيـة ذات   الوثائق ال /القراراتيف احملافل الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية، وعن طريق عدد          

وسيبني مستوى األداء ما إذا كانت هذه املسائل . تردي األراضي واجلفاف/الصلة مبسائل التصحر
املناقشات / يف عمليات اختاذ القرار ومنتديات احلوار      تراعى وما إذا كانت     تنال االهتمام الالزم،  

 .ذات الصلة

  e-SMARTاالمتثال ملعايري 

 املوقع الشبكي لالتفاقية    تنظيممانة بأعمال جتميع منهجية، وإعادة      يتطلب املؤشر قيام األ    - اقتصادي 
ولن تتحمل جهات أخرى من . تكاليفعلى وتنطوي هذه األعمال . وحتديثه بشكل منتظم

ن دورها يقتصر على تنبيه األمانة يف كل وقت إىل          إأصحاب املصلحة أي أعباء مالية، إذ       
 .   والقراراتالوثائق 

ويؤدي وضع قائمة باحملافل ذات الصلة حال       . ٢- ١ؤشر اتصاالً مباشراً بالنتيجة     يتصل امل  + حمدد
موافقة مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة على هذه القائمة إىل زوال أوجه الغموض فيما              

  .  والوثائقالقراراتيتعلق مبصادر 
 والقراراتالوثائق  (موضوعياً  يقوم املؤشر على أساس عّد األرقام اليت ميكن التحقق منها            + قابل للقياس

 ).تردي األراضي واجلفاف/مسائل التصحرالرمسية ذات الصلة اليت تشري إىل 

توقع حدوث صعوبات كربى يف تتبع   + قابل للتحقيق  .  والوثائقالقراراتال ُي

 علـى   تردي األراضـي واجلفـاف    /مبسائل التصحر يتيح املؤشر قياس مستوى االعتراف       + ذو صلة
. ت الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية، ومن مث فهو يقدم تقييماً ألنشطة الـدعوة            املستويا

 املتخذة، وال سيما امللزمة منها واليت قد تؤثر علـى عمليـة            القراراتوقد يكشف حتليل    
 عما إذا كانت االتفاقية قد حصلت على االهتمام          وأنواعها  الوثائق أعدادالتنفيذ، وحتليل   

  . تلفة، مبا فيها الساحة السياسية واألوساط العلمية واجملتمع املدينالكايف يف سياقات خم
  .يتغري املؤشر على مّر السنني وميكن قياسه يف أي وقت حسب الضرورة + حمدد املدة

  رقم وحدة القياس البيانات املطلوبة وطريقة احلساب
مبـسائل   مباشـراً أو غـري مباشـر          اتـصاالً   والوثائق املتصلة  أن تؤخذ يف االعتبار سوى القرارات     يتعني فقط   ال   

املتصلة  والوثائق للقراراتوُتمنح األولوية . وحتميلها على املوقع الشبكي لالتفاقيةتردي األراضي واجلفاف /التصحر
 ".رمسية "القراراتويتعني أن تكون . تردي األراضي واجلفاف/مبسائل التصحر مباشراً اتصاالً

 ".رمسية"، و" ووثائققرارات "حاتملصطلترد يف املسرد تعاريف  

 



ICCD/CRIC(8)/5/Add.2 
Page 8 

 

منظمات (وميكن تصنيف الوثائق وفقاً لنوع املصدر .  وفقاً لطابعها اإللزامي أو الطوعيالقراراتميكن تصنيف  
، ومن مث قيـاس     )دولية، منظمات حكومية، منظمات اجملتمع املدين، مؤسسات العلم والتكنولوجيا، وغريها         

 . املصلحة يف الدعوةمستوى اشتراك خمتلف اجلهات صاحبة

 والوثائق اليت تسىن حتميلها على املوقـع        القراراتاحسب عدد   : ٢٠٠٨احلساب على أساس سنوي اعتباراً من عام         
 .الشبكي لالتفاقية

 )وسائل التحقق(مصادر البيانات 

ما يوافق عليها يف دورتـه      اإلنترنت، واملواقع الشبكية اخلاصة باحملافل الواردة يف القائمة املقدمة ملؤمتر األطراف كي           
تردي األراضي واجلفاف، والنسخ املطبوعة     /التاسعة، واملواقع الشبكية اخلاصة باملنظمات اليت تتناول مسائل التصحر        

  . والوثائقللقرارات
 املستوى اجلغرايف للتطبيق

 حملي    وطين         دون إقليمي           إقليمي          دويل  

 كيانات اإلبالغ عن املؤشرات 

  األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية  البلدان األطراف املتقدِّمة    البلدان األطراف املتأثرة

   اآللية العاملية  األمانة  كيانات اإلبالغ دون اإلقليمية واإلقليمية    مرفق البيئة العاملية       
  

 .عدد منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا املشاركة  يف عمليات االتفاقية  اسم املؤشر

   كيفي   كمي    النوع CONS-O-3 رقم املؤشر
يقيس املؤشر أداء عمليات اشتراك منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيـا يف              األساس املنطقي

ويقاس األداء من خالل التقدير الكمي ملشاركة هذه اجلهات صـاحبة املـصلحة يف              . االتفاقية
العمليات املؤسسية، ويف االستراتيجية املالية املتكاملة اليت وضعتها اآللية العاملية، ويف الـربامج             

ويبني مستوى األداء ما إذا كان اشـتراك  . تردي األراضي واجلفاف /واملشاريع املتصلة بالتصحر  
 .تزايد مع مرور الزمنيمنظمات اجملتمع املدين واألوساط العملية 

  e-SMARTري االمتثال ملعاي

، واألمانـة   )على املستوى امليداين  (من املطلوب قيام اجلهات صاحبة املصلحة يف االتفاقية          +/- اقتصادي 
وقد تنطوي هذه األعمال . ببعض أعمال التجميع ) على املستوى املؤسسي  (واآللية العاملية   
 .على تكاليف

ويفتـرض أن يـتم   . ٣- ١النتيجـة  يف " االشتراك"يشري املؤشر بشكل مباشر إىل عنصر      + حمدد
االشتراك على املستوى امليداين واملستوى املؤسسي على حد سواء، مبا يف ذلك اشـتراك              

  .االستراتيجية املالية املتكاملة لآللية العاملية
املـشاركة يف   (يقوم املؤشر على أساس عّد املعايري اليت ميكن التحقق منـها موضـوعياً               + قابل للقياس

 ).املشاريع/ والعمليات االستراتيجية، ويف الربامجاالجتماعات
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املـشاريع املتـصلة    /على املستوى امليداين، تستدعي احلاجة توفر معلومات بشأن الربامج          + قابل للتحقيق
تردي األراضي واجلفاف، وذلك بغية اإلبالغ عن هذا املؤشر؛ وعادة ما تـرد             /بالتصحر

ج واملشاريع يف املعلومات الرئيسية املتعلقـة بكـل         التفاصيل املتعلقة بشركاء تنفيذ الربام    
وعلى املستوى  .  استرجاعها بسهولة أمراً ممكناً     يكون مشروع ومن الضروري أن   /برنامج

املؤسسي، يتعني أن تكون املعلومات الضرورية لإلبالغ عن املؤشر متاحة بسهولة أمـام             
 .األمانة واآللية العاملية

ستوى مشاركة منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا        يتيح املؤشر قياس م    + ذو صلة
قيِّم. يف عمليات االتفاقية  أداء اجلهات اليت أدت إىل تيسري  املؤشرومن الناحية املؤسسية، ُي

وعلـى املـستوى امليـداين، فهـو ُيقـيِّم صـالحية            . مشاركة هذه الفئات املستهدفة   
شتراك منظمات اجملتمع املدين واألوسـاط العلميـة        املشاريع باعتبارها أدوات ال   /الربامج

  .وللحصول على مسامهاهتا
  .يتغري املؤشر على مّر السنني وميكن قياسه يف أي وقت حسب الضرورة + حمدد املدة

  رقم وحدة القياس البيانات املطلوبة وطريقة احلساب
على املستوى املؤسسي تسجيل أصحاب املصلحة ويتضمن هذا .  االشتراك الرمسيال يتعني أن يؤخذ يف االعتبار سوى 

 املشاركني وتسجيل مشاركتهم الفعلية يف االجتماعات؛ وهو يتضمن على املستوى امليـداين إدراج أصـحاب                بني
 االستراتيجية املالية املتكاملة، تتوىل اآللية العاملية حتديد        ويف. املشاريع/ بتنفيذ الربامج  املعنيةاملصلحة يف الشراكات    

 .شتراك الرمسياال

 ".منظمات اجملتمع املدين"، و"امؤسسات العلم والتكنولوجي"، و"عمليات االتفاقية "ملصطلحاتترد يف املسرد تعاريف  

 : ٢٠٠٨احلساب على أساس سنوي اعتباراً من عام  

د جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، مؤمتر األطراف، الصعي      : املستوى املؤسسي (بالنسبة إىل االجتماعات       - 
املؤسـسات املـسجلة وعـدد      /احسب عـدد املنظمـات    ): اإلقليمي، االستراتيجية املالية املتكاملة   

  .املؤسسات املشاركة/املنظمات
احسب عدد منظمات اجملتمع املـدين ومؤسـسات العلـم          ): املستوى امليداين (املشاريع  /بالنسبة إىل الربامج     -

 .فيذ، سواء أكانت جهات رائدة أم جهات شريكةوالتكنولوجيا املشاركة يف الشراكات املتعلقة بالتن

 )وسائل التحقق(مصادر البيانات 

  .املشاريع/املشاريع، أو التقارير املؤقتة أو النهائية املتعلقة بالربامج/ورقات الربامج: على املستوى امليداين
  .لية العامليةقوائم التسجيل، وقوائم احلضور يف االجتماعات، وتقارير اآل: على املستوى املؤسسي

 املستوى اجلغرايف للتطبيق

 حملي    وطين         دون إقليمي           إقليمي          دويل  

 كيانات اإلبالغ عن املؤشرات 

    األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية   البلدان األطراف املتقدِّمة   ملتأثرة البلدان األطراف ا

   اآللية العاملية  األمانة    كيانات اإلبالغ دون اإلقليمية واإلقليمية   مرفق البيئة العاملية       
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عدد ونوع مبادرات منظمات اجملتمع املدين ومؤسـسات العلـم والتكنولوجيـا املتـصلة                اسم املؤشر

 .تردي األراضي واجلفاف يف جمال التثقيف/بالتصحر

   كيفي   كمي    النوع CONS-O-4 رقم املؤشر
.  املؤشر أداء منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا يف قطـاع التثقيـف             يقيس األساس املنطقي

وسيبني مستوى األداء التزام هذه . ويقاس األداء من خالل عدد ونوع مبادراهتا املتصلة بالتثقيف
 .تردي األراضي/اجلهات صاحبة املصلحة بتناول املشاكل املتعلقة مبسائل التصحر

  e-SMARTري االمتثال ملعاي

قيـام  ينطوي من املطلوب مجع املعلومات من عدة مصادر وجهات صاحبة مصلحة؛ وقد    +/- اقتصادي 
 .  على تكاليفكيانات اإلبالغ بأعمال التجميع هذه

، والذي يركز على قطاع     ٣- ١يف النتيجة   " املبادرات املضطلع هبا  "يشري املؤشر إىل عنصر      + حمدد
 مبـادريت إذكـاء    يتناوالنCONS-O-2  وCONS-O-1ؤشرين التثقيف، وذلك لكون امل

  .الوعي والدعوة
عـدد  (يقوم املؤشر على أساس عّد اإلحصاءات اليت ميكن التحقـق منـها موضـوعياً                + قابل للقياس

 ).ونوع التدخالت

تمع املدين يكون جتميع هذا املؤشر ممكناً يف حالة وجود تدفق للمعلومات بني منظمات اجمل  +/- قابل للتحقيق
الرئيسية، ومؤسسات العلم والتكنولوجيا؛ وقد تتوفر بالفعل لدى كيانـات اإلبـالغ،            

املنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية قواعد بيانـات         /ووكاالت األمم املتحدة  
 .قطاعية ميكن استخدامها لإلبالغ عن حتقيق هذا املؤشر

طة أصحاب املصلحة املستهدفني حسب نوعهـا يف قطـاع          يتيح املؤشر قياس حجم أنش     + ذو صلة
 مكافحة مصلحتهم يف عدد املبادرات اليت يقومون هبا أكرب ازدادت      ازدادوكلما  . التثقيف
قّيم      . تردي األراضي واجلفاف  /التصحر عدم /وجوداملؤشر  وإضافة إىل مستوى االلتزام، ُي
ي من جهة، والتـدخالت علـى        التوازن بني األنشطة األكادميية يف القطاع الرمس       وجود

مستوى القواعد الشعبية اليت هتدف إىل تثقيف اجملتمعات احمللية اليت تعيش يف املناطق املتأثرة 
  .تردي األراضي واجلفاف من جهة أخرى/بالتصحر

  .يتغري املؤشر على مّر السنني وميكن قياسه يف أي وقت حسب الضرورة + حمدد املدة
  رقم وحدة القياس يقة احلسابالبيانات املطلوبة وطر

. تردي األراضي واجلفاف/ التدخالت ذات الصلة املباشرة مبسائل التصحرأن تؤخذ يف االعتبار سوىيتعني ال  
ـ   "يف ميدان التثقيف، و   " نوع املبادرات  "مصطلحاتترد يف املسرد تعاريف       ، "امؤسسات العلم والتكنولوجي
 ". منظمات اجملتمع املدين"و

 : ٢٠٠٨ على أساس سنوي اعتباراً من عام احلساب 

احسب عدد املبادرات اليت اضطلعت هبا منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيـا يف                 - 
  . وفقاً لقائمة التدخالتومصنفةًميدان التثقيف، 
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 فيمـا يتعلـق    ،)مجيع أنواع التدخالت  (بصفة إمجالية    حسب نوع التدخل و    ،قدم جمموع املبادرات     - 
، ضمن هذه املنظمات، بني القطاع اخلاص واملنظمات غري  إن أمكنالتمييزمع مبنظمات اجملتمع املدين، 

 .احلكومية واملنظمات الشعبية وغريها

 فيمـا يتعلـق    ،)مجيع أنواع التدخالت  (بصفة إمجالية    حسب نوع التدخل و    ،قدم جمموع املبادرات     -
 .امبؤسسات العلم والتكنولوجي

 )وسائل التحقق(ت مصادر البيانا

أو املعلومات اليت أتاحتها منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات        /فرز الوثائق على خمتلف املستويات الوطنية والدولية و       
  .العلم والتكنولوجيا

 املستوى اجلغرايف للتطبيق

 حملي    وطين         دون إقليمي           إقليمي          دويل  

 كيانات اإلبالغ عن املؤشرات 

    األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية   البلدان األطراف املتقدِّمة    البلدان األطراف املتأثرة
  اآللية العاملية  األمانة    كيانات اإلبالغ دون اإلقليمية واإلقليمية   مرفق البيئة العاملية       

 إطار السياسات العامة: ٢ اهلدف التنفيذي - باء 

تنقيح /ون اإلقليمية واإلقليمية اليت أهنت صياغة     عدد البلدان األطراف املتأثرة، والكيانات د       اسم املؤشر
برامج العمل اإلقليميـة املتماشـية مـع        /برامج العمل دون اإلقليمية   /برامج العمل الوطنية  

ملعلومات البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية واخلطط والسياسات      ا مبراعاةاالستراتيجية،  
 .الوطنية، وإدراجها يف أطر االستثمار

   كيفي   كمي    النوع CONS-O-5 ملؤشررقم ا
 تردي األراضي /العوامل املؤثرة يف التصحر   يقيس املؤشر أداء إحدى العمليات املتكاملة بتحليل         األساس املنطقي

طاف إىل  اليت  قد تؤدي يف هناية امل      ، والتدابري   تقف أمام احللول املمكنة    واحلواجز اليت    واجلفاف،
إدماج هذه التدابري مع األطر األخرى القائمة يف جمـال          ب، و )١- ٢النتيجة   (إزالة هذه احلواجز  

تنقيح برامج العمل الوطنية    /صياغةب، و )٣- ٢النتيجة   (والسياسات العامة واالستثمار   تخطيطال
برامج /طنيةالتنقيح الفعليني لربامج العمل الو    / ويقاس األداء من خالل الصياغة     .)٢- ٢النتيجة  (

وسيبني مـستوى األداء    . برامج العمل اإلقليمية املتماشية مع االستراتيجية     /العمل دون اإلقليمية  
  .٨- م أ/٣ مؤمتر األطراف ملقررمدى استجابة األطراف 

  e-SMARTاالمتثال ملعايري 

 . ال ينطوي قياس هذا املؤشر على أي تكاليف بالنسبة إىل أطراف اإلبالغ + اقتصادي 

برامج العمل اإلقليميـة  /برامج العمل دون اإلقليمية/ برامج العمل الوطنية  يشري املؤشر إىل   + حمدد
  .   )١- ٢النتيجة (أو ضمنية ) ٣- ٢ و٢- ٢تان النتيج(إشارة صرحية 
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بـرامج العمـل   (يقوم املؤشر على أساس عّد الوثائق اليت ميكن التحقق منها موضـوعياً      + قابل للقياس
 ).برامج العمل اإلقليمية/ج العمل دون اإلقليميةبرام/الوطنية

 .كيانات اإلبالغلُتتاح املعلومات الضرورية لتجميع املؤشر بصورة مباشرة   + قابل للتحقيق

، ومدى إمكانية   ٨- م أ /٣ من املقرر  ٤٥يتيح املؤشر قياس مدى استجابة األطراف للفقرة         + ذو صلة
  ). ٢٠١٨- ٢٠٠٨(على مدار فترة التنفيذ لتقدم الذي حترزه االستراتيجية اتقييم 

  .يتغري املؤشر على مّر السنني وميكن قياسه يف أي وقت حسب الضرورة + حمدد املدة
  رقم وحدة القياس البيانات املطلوبة وطريقة احلساب

لعمل دون  برامج ا /برامج العمل الوطنية   الربامج الوحيدة اليت ميكن اعتبار أهنا ُوضعت يف صيغتها النهائية هي           
 .  اليت وافقت عليها بصورة رمسية السلطات احلكومية املعنيةبرامج العمل اإلقليمية/اإلقليمية

بـرامج عملـها    يتعّين على كيانات اإلبالغ أن تبني ما إذا كانت قد قامت بصياغة أم بتنقـيح                : احلساب 
للتعليمات الواردة يف املبادئ التوجيهية      متاشياً مع االستراتيجية، وذلك وفقاً       اإلقليمية/دون اإلقليمية /الوطنية

 .املتعلقة باإلبالغ

 )وسائل التحقق(مصادر البيانات 

  برامج العمل اإلقليمية/برامج العمل دون اإلقليمية/برامج العمل الوطنية
 املستوى اجلغرايف للتطبيق

 حملي    وطين         دون إقليمي           إقليمي          دويل 

 كيانات اإلبالغ عن املؤشرات 

  ية  األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدول   البلدان األطراف املتقدِّمة    البلدان األطراف املتأثرة

  اآللية العاملية  األمانة    كيانات اإلبالغ دون اإلقليمية واإلقليمية   مرفق البيئة العاملية       
  

ـ البلدان األطراف امل  عدد اتفاقات الشراكة اليت أُبرمت يف إطار االتفاقية بني            اسم املؤشر األمـم  /ةتقدِّم
 .املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى والبلدان األطراف املتأثرة

   كيفي   كمي    النوع CONS-O-6 رقم املؤشر
تفاقات ويقاس األداء من خالل عدد ا. يقيس املؤشر أداء العمليات املتعلقة بالسياسات التمكينية      األساس املنطقي

 األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى/ةالبلدان األطراف املتقدِّم الشراكة املربمة بني
 من جهة أخرى، على أساس ثنائي أو متعدد األطـراف،           املتقدِّمةمن جهة، والبلدان األطراف     

دان األطراف املتأثرة وسيبني مستوى األداء ما إذا كانت البل. ولكن دائماً وفقط يف إطار االتفاقية
  . بالقدر الكايف ومن شأهنا تيسري التدفق املنتظم للمواردمتكينية على بيئات ميكنها االعتمادقد 

  e-SMARTاالمتثال ملعايري 

 . ال ينطوي قياس هذا املؤشر على أي تكاليف بالنسبة إىل أطراف اإلبالغ + اقتصادي 



ICCD/CRIC(8)/5/Add.2 
Page 13 

وسائل تدمج من خالهلـا     وذلك باعتبار اتفاقات الشراكة      ٤- ٢ النتيجة   يشري املؤشر إىل   +/- حمدد
يف أنشطتها ) وتدابري اإلدارة املستدامة لألراضي(تفاقية االالبلدان األطراف املتقدِّمة أهداف 

أيـضاً  املؤشـر   املتقدِّمة، يتضمن    البلدان األطراف    وإضافة إىل . املتعلقة بالتعاون اإلمنائي  
 املنظمات احلكومية الدولية، وذلك بغية احلصول على        منظمات األمم املتحدة وغريها من    

  .د طرف متأثر يف تنفيذ االتفاقيةصورة شاملة لألطر القائمة اليت قد تدعم كل بل
 .يقوم املؤشر على أساس عّد الوثائق اليت ميكن التحقق منها موضوعياً + قابل للقياس

توقع حدوث صعوبات كربى يف تتبع ا         + قابل للتحقيق لوثائق ذات الـصلة واسـتخراج املعلومـات       ال ُي
توقع من . الالزمة غريهـا مـن    منظمات األمم املتحدة و   وة،   البلدان األطراف املتقدِّم   وُي

 .املنظمات احلكومية الدولية أن حتتفظ بسجل دقيق التفاقات الشراكة

ة لدان األطراف املتقدِّم البيتيح املؤشر قياس األطر السياساتية القائمة واليت ُتدمج من خالهلا + ذو صلة
ومن املفترض أن اتفاقات الشراكة تـسمح بتـدفق         . واملنظمات الدولية أهداف االتفاقية   

 ارتفعوكلما  . منتظم للموارد إىل البلدان األطراف املتأثرة وفقاً ألحكام وشروط مكتوبة         
االعتمـاد   فرص ازدادتعدد اتفاقات الشراكة اليت تعتمد عليها البلدان األطراف املتأثرة       

  .على موارد متنوعة للتعامل مع أهداف االتفاقية
  .يتغري املؤشر على مّر السنني وميكن قياسه يف أي وقت حسب الضرورة + حمدد املدة

  رقم وحدة القياس البيانات املطلوبة وطريقة احلساب
 .التفاقيةبا اتفاقات الشراكة املتصلة اتصاالً مباشراً أن تؤخذ يف االعتبار سوىيتعني ال  

 .لن تؤخذ يف االعتبار سوى االتفاقات اجلارية 

 .يتعني التمييز بني االتفاقات اليت تتصل بأطر االستثمار املتكاملة وتلك اليت ال تتصل هبا 

 .ينبغي أن تكون اتفاقات الشراكة على شكل كتايب 

 ".اتفاق شراكة  "ملصطلحيرد يف املسرد تعريف  

 قـّدم قائمـة حتـدد البلـد       .  مع البلدان األطـراف املتـأثرة      أُبرمت اليت   ارية اجل احسب عدد االتفاقات  : احلساب 
 .البلدان املستفيدة، وتاريخ وضع الصيغة النهائية لالتفاق، وما إذا كان االتفاق يشري إىل أطر استثمار متكاملة/املستفيد

 )وسائل التحقق(مصادر البيانات 

  .ت الدوليةة والوكاالالبلدان األطراف املتقدِّمسجالّت 
 املستوى اجلغرايف للتطبيق

 حملي    وطين         دون إقليمي           إقليمي         دويل 

 كيانات اإلبالغ عن املؤشرات 

    األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية   البلدان األطراف املتقدِّمة  ثرةالبلدان األطراف املتأ 

  اآللية العاملية  األمانة    كيانات اإلبالغ دون اإلقليمية واإلقليمية   مرفق البيئة العاملية       



ICCD/CRIC(8)/5/Add.2 
Page 14 

 

  
يذ  آليات التنف يف أو ريو الثالثالربجمة التآزريني يف اتفاقيات/عدد املبادرات املتعلقة بالتخطيط  اسم املؤشر

 .املشترك على مجيع املستويات

   كيفي   كمي    النوع CONS-O-7 رقم املؤشر
ويقاس األداء من خالل عدد األدوات القائمة اليت تعمـل      . شر أداء العمليات التآزرية   يقيس املؤ  األساس املنطقي

وسـيبني  .  أو تعزيز هذه التـدابري بني اتفاقيات ريو الثالث تشجيع اعتماد تدابري متضافرةعلى  
  . توقع حتقيق أوجه التآزر يف جمال التنفيذكان من الواقعيمستوى األداء ما إذا 

  e-SMART االمتثال ملعايري

 .من املطلوب قيام كيانات اإلبالغ ببعض أعمال الفرز اليت قد تنطوي على بعض التكاليف +/- اقتصادي 

وهو يشري إىل األدوات اليت تكون ضرورية لوضع تدابري         . ٥- ٢ النتيجة   بديل عن املؤشر   +/- حمدد
  . مباشراً قياساًمتضافرة بني اتفاقيات ريو وليس لقياس هذه التدابري املتضافرة

وثائق (الكيانات اليت ميكن التحقق منها موضوعياً /يقوم املؤشر على أساس عّد اإلحصاءات + قابل للقياس
 .)التخطيط وآليات التنفيذ مثل اللجان واحملافل وغريها

توقع حدوث               + قابل للتحقيق من املفترض أن تكون املعلومات الالزمة متاحة أمام كيانات اإلبالغ، وال ُي
 .صعوبات كربى يف تتبع الوثائق ذات الصلة

 اآلليات التنفيذية اليت وضعت     عدم وجود /قياس وجود على مجيع املستويات    يتيح املؤشر    + ذو صلة
. يني ريو األخر  واتفاقييتأو تعزيز تدابري متضافرة بني اتفاقية مكافحة التصحر         / و العتماد

قّيم املؤشر إمكانية التنفيذ التآزري على امل        عـدد أدوات    ارتفعوكلما  . ستوى الوطين وُي
  . إمكانية حتقيق أوجه التآزرازدادتالتمكني القائمة 

  .يتغري املؤشر على مّر السنني وميكن قياسه يف أي وقت حسب الضرورة + حمدد املدة
  رقم وحدة القياس البيانات املطلوبة وطريقة احلساب

 اآلليات اليت أعربت بوضوح يف أهدافها عن  السعي لحساب هياآلليات الوحيدة اليت يتعني اعتبارها مؤهلة ل 
  . أو تعزيز التدابري املتضافرة بينهاواعتمادإىل حتقيق تنفيذ مشترك التفاقيات ريو، وأوجه تآزر، وتقارب بينها، 

: يات ريو، مها وتعزيز التدابري املتضافرة بني اتفاقالعتماداليت تعترب مناسبة " األدوات" فئتان رئيسيتان من توجد 
 فريق  يزيدوقد  . اآلليات التنفيذية املتعلقة بالتنفيذ املشترك أو التضافر      ) ب(الربجمة املشتركان؛   /التخطيط) أ(

 . األدوات املؤهلةمن حتديداالتصال املشترك 

برجمة تـشري إىل التنفيـذ املـشترك        /أدوات ختطيط ) أ: (توجد اإلبالغ ما إذا كانت      كياناتينبغي أن تبني     
 أو تعزيـز    واعتمادآليات تنفيذية لضمان التنفيذ املشترك، وأوجه التآزر، والتقارب،         ) ب(تفاقيات ريو؛   ال

 . التدابري املتضافرة

 )وسائل التحقق(مصادر البيانات 

  .التنظيمية/الربجمة، والوثائق التشريعية/وثائق التخطيط
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 املستوى اجلغرايف للتطبيق

 حملي    وطين         دون إقليمي           إقليمي         دويل 

 كيانات اإلبالغ عن املؤشرات 

   األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية   البلدان األطراف املتقدِّمة  البلدان األطراف املتأثرة 

  اآللية العاملية         األمانة    كيانات اإلبالغ دون اإلقليمية واإلقليمية  مرفق البيئة العاملية       

 وجيا واملعرفةالعلم والتكنول: ٣ اهلدف التنفيذي - جيم 

 اًعدد البلدان األطراف املتأثرة والكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية اليت أنشأت ودعمت نظام  اسم املؤشر
 تردي األراضي واجلفاف/ التصحرلرصد اًإقليمي/دون إقليمي/اًوطني

   كيفي   كمي     النوع  CONS-O-8 رقم املؤشر
ويقاس األداء من خالل عدد من أنظمة الرصد الـيت ُتنـشأ   . يقيس املؤشر أداء عمليات الرصد     املنطقياألساس

يف حالة أنظمة الرصد     (جزئياً حتديداً أو    تكّرس عرب املساعدة الوطنية أو اخلارجية، واليت        وُتدعم
 سيكون من الواقعي وسيبني مستوى األداء إىل أي مدى. اخلاصة باالتفاقيةلعملية اإلبالغ ) البيئية
 البلدان األطراف املتأثرة والكيانـات دون اإلقليميـة         من جانب تسق  املنتظم و املإلبالغ  اتوقع  

  .وما بعدهاواإلقليمية خالل مدة تنفيذ االستراتيجية 
  e-SMARTاالمتثال ملعايري 

 .غال ينطوي قياس هذا املؤشر على أي تكاليف بالنسبة إىل كيانات اإلبال  + اقتصادي 

وهو يهدف أيضاً إىل تقـدمي معلومـات        . ١- ٣يشري املؤشر بصورة مباشرة إىل النتيجة        + حمدد
  .مباشرة عما إذا كانت هذه النظم مستدامة من الناحيتني املالية واملهنية

 lعـد /وجود(يقوم املؤشر على أساس عّد اإلحصاءات اليت ميكن التحقق منها موضوعياً             + قابل للقياس
 ). للرصدنظام وجود

ن التعريف الـوارد يف     إحيث  " نظام الرصد  "ب املقصود   املعىنخبصوص  قد ينشأ سوء فهم      +/- قابل للتحقيق
 . على املستوى القطريتطرأ خمتلف احلاالت اليت قد ليالئماملسرد هو تعريف واسع 

أو عـدم  / و أنظمة للرصد عدم وجود ويف حالة   . يتيح املؤشر قياس استدامة عملية الرصد      + ذو صلة
تقدمي دعم منتظم لصيانة نظام الرصد، فمن احملتمل أالّ يكون هناك انتظام واتساق يف توفري 

  .املعلومات لالتفاقية
  .يتغري املؤشر على مّر السنني وميكن قياسه يف أي وقت حسب الضرورة + حمدد املدة

  رقم وحدة القياس البيانات املطلوبة وطريقة احلساب
 .االتفاقيةلعملية اإلبالغ إىل  أنظمة الرصد اليت ُتخّزن كل أو معظم املعلومات ذات الصلة والالزمة يتعني فقط عّد 

 ".نظام الرصد " مصطلحيرد يف املسرد تعريف 
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 كليـاً أو جزئيـاً      مكرَّسسامهت يف إنشاء نظام رصد      /قد أنشأت ) أ: ( اإلبالغ ما إذا كانت    كياناتينبغي أن تبني     
أنظمة الرصد هي أنظمة جيري دعمهـا لـضمان         ) ب(،  إطار االتفاقية لعملية اإلبالغ يف     )أساسيةولكن بصورة   (

 .استدامتها من الناحيتني املالية واملهنية

 )وسائل التحقق(مصادر البيانات 

  .املشاريع/الوثائق الوطنية، وسجالت الوكاالت الدولية، وورقات وتقارير الربامج
 املستوى اجلغرايف للتطبيق

 حملي    وطين         دون إقليمي           إقليمي         دويل 

 كيانات اإلبالغ عن املؤشرات 

   األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية   دِّمةالبلدان األطراف املتق  البلدان األطراف املتأثرة 
  اآللية العاملية   األمانة     كيانات اإلبالغ دون اإلقليمية واإلقليمية  مرفق البيئة العاملية       

 
دان األطراف املتأثرة والكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية اليت تقوم بإبالغ االتفاقية      عدد البل   اسم املؤشر

  لمبادئ التوجيهية املنقحة على أساس مؤشرات متفق عليها ل وفقاً
   كيفي   كمي    النوع  CONS-O-9 رقم املؤشر

 وضع املعلومات البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية على املـستوى         يقيس املؤشر أداء عملية    األساس املنطقي
ويقاس األداء من خالل عدد من األطراف اليت تقوم باإلبالغ عن جمموعة أساسية مـن               . الوطين

وسـيبني  .  متسقة ات، وباستخدام منهجي  تفاقيةاللمؤشرات األثر املتفق عليها على حنو مشترك        
  . وشاملللمقارنة قابل  ألثر االتفاقية جتميع تقييمإمكانيةمستوى األداء مدى 

  e-SMARTاالمتثال ملعايري 

 .ال ينطوي قياس هذا املؤشر على أي تكاليف بالنسبة إىل أطراف اإلبالغ  + اقتصادي 

 يف ضوء والية جلنة العلم والتكنولوجيا اليت تتعلق بوضـع           ٢- ٣يشري املؤشر إىل النتيجة      + حمدد
 من مؤشرات األثر واقتراح أطر مرجعية أساسية ومنهجيات مـشتركة،           جمموعة أساسية 

  . لُنهج املشار إليها يف النتيجةل االتساق التدرجيي  حتقيقنطوي علىيومجيعها 
معلومات كمية (يقوم املؤشر على أساس عّد اإلحصاءات اليت ميكن التحقق منها موضوعياً  + قابل للقياس

 .)تفاقيةاال األساسية ملؤشرات أثروكيفية ُتقدم بشأن اجملموعة 

توقع حدوث صعوبات كربى يف عملية          + قابل للتحقيق                       على كيانات اإلبالغ                             التقييم الذايت اليت يتعني   ال ُي
   .  غ                     لمبادئ التوجيهية لإلبال ل      ً وفقاً          االضطالع هبا 

وبشكل . ة لالتفاقيةيتيح املؤشر قياس اعتماد البلدان األطراف املتأثرة ملتطلبات إبالغ جديد + ذو صلة
 مدة  للمقارنة ممكناً خاللوقابالً األثر رصداً شامالًغري مباشر، فهو ُيظهر ما إذا كان رصد 

  .وبعدهاتنفيذ االستراتيجية 
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  .يتغري املؤشر على مّر السنني وميكن قياسه يف أي وقت حسب الضرورة + حمدد املدة
  رقم وحدة القياس البيانات املطلوبة وطريقة احلساب

 .لن يقاس األثر سوى مرة كل أربع سنواتتشري النتيجة إىل مؤشرات األثر فقط، وبالتايل  

حسب عدد مؤشرات األثر املشتركة واليت قامت البلدان األطراف املتأثرة والكيانات دون اإلقليمية ا: احلساب 
 .  واإلقليمية على أساسها بإبالغ االتفاقية

 )وسائل التحقق(مصادر البيانات 

  .  والكيانات دون اإلقليمية واإلقليميةالتقارير املقدمة لالتفاقية من البلدان األطراف املتأثرة
 املستوى اجلغرايف للتطبيق

 حملي    وطين         دون إقليمي           إقليمي         دويل 

 كيانات اإلبالغ عن املؤشرات 

  األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية    البلدان األطراف املتقدِّمة  البلدان األطراف املتأثرة 
  اآللية العاملية   األمانة     كيانات اإلبالغ دون اإلقليمية واإلقليمية  مرفق البيئة العاملية       

 
برامج العمل اإلقليمية املنقحة الـيت      /برامج العمل دون اإلقليمية   /عدد برامج العمل الوطنية     اسم املؤشر

فاف وتفاعالهتا، وتفـاعالت    تردي األراضي واجل  /تعكس معرفة العوامل املؤثرة يف التصحر     
  .  تردي األراضي واجلفاف مع تغري املناخ والتنوع البيولوجي/التصحر

   كيفي   كمي    النوع  CONS-O-10 رقم املؤشر
ويقاس األداء  . يقيس املؤشر أداء عمليات نقل املعرفة من املستوى النظري إىل املستوى التنفيذي            األساس املنطقي

برامج العمل دون / برامج العمل الوطنيةمن خالل تقييم املعرفة التقليدية والعلمية اليت تنعكس يف
برامج العمل اإلقليمية الرامية إىل توجيه عملية اختاذ القرارات ذات الـصلة مبـسائل              /اإلقليمية
ويفيـد االفتـراض    .  على مجيع املستويات يف كل بلد متأثر       تردي األراضي واجلفاف  /التصحر

األساسي بأن برامج العمل اليت تقوم على املعرفة العلمية السليمة سوف تقترح اسـتراتيجيات              
وأنشطة أكثر أمهية وفعالية يف جمال التنفيذ، وسوف تكون يف هناية املطاف أفضل أداًء من خطط   

. تآزرهااجلفاف وأوجه تردي األراضي و/مسائل التصحرالعمل اليت ال تراعي املعرفة املتاحة بشأن 
  .جمديةتفاقية يتيح حتقيق نتائج االومن مث، سيبني مستوى األداء ما إذا كان تنفيذ 

  e-SMARTاالمتثال ملعايري 

باستعراض شامل لـربامج العمـل      الوطنية  يتضمن قياس هذا املؤشر قيام مراكز االتصال          + اقتصادي 
 ال يتوقـع أن   عمل اإلقليمية املنقحة، ولكن     برامج ال /برامج العمل دون اإلقليمية   /الوطنية

 . ينطوي ذلك على تكاليف كبرية

 اللتني تركزان على املعرفة اليت ٤- ٣ و٣- ٣يشري املؤشر بصورة غري مباشرة إىل النتيجتني    +/-  حمدد
  . برامج العمل اإلقليمية/برامج العمل دون اإلقليمية/تنعكس يف برامج العمل الوطنية
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خطـط العمـل   (يقوم املؤشر على أساس عّد الوثائق اليت ميكن التحقق منها موضـوعياً    + قابل للقياس
 .غري أنه يتضمن عملية ملراقبة اجلودة). والتقارير

      وسريد  .                       على أساسها تقييم اجلودة معايري واضحة ميكن على وضعينطوي استعراض اجلودة  +/- قابل للتحقيق
                                عملية التقييم الذايت الـيت             رشد هبا  ت    وستس           املعايري           شرح هلذه       إلبالغ   ل                      يف املبادئ التوجيهية    

   .                        تضطلع هبا البلدان األطراف

برامج العمـل   /برامج العمل دون اإلقليمية   /يتيح املؤشر قياس جودة برامج العمل الوطنية       + ذو صلة
برامج العمـل   /برامج العمل دون اإلقليمية   / برامج العمل الوطنية   وتتيح. اإلقليمية املنقحة 

مية ذات اجلودة العالية، باعتبارها الوسائل الرئيسية لتنفيذ االتفاقية، فرصة أكرب لتنفيذ اإلقلي
  . تفاقية بنجاح، ولبلوغ األهداف اليت تصبو إليهااال

  .يتغري املؤشر على مّر السنني وميكن قياسه يف أي وقت حسب الضرورة + حمدد املدة
  رقم سوحدة القيا البيانات املطلوبة وطريقة احلساب

برامج العمل اإلقليمية املنقحة /برامج العمل دون اإلقليمية/ يقيس املؤشر سوى برامج العمل الوطنيةأنيتعني ال  
 . اليت تفي مبعايري اجلودة احملددة

اليت تقوم على برامج العمل اإلقليمية /برامج العمل دون اإلقليمية/حسب عدد برامج العمل الوطنيةا: احلساب 
تـردي  / واجلفاف وتفاعالهتا، وتفاعالت التصحر    تردي األراضي /لعوامل املؤثرة يف التصحر   ليمة  املعرفة السل 

 .األراضي واجلفاف مع تغري املناخ والتنوع البيولوجي، وذلك وفقاً ملعايري اجلودة احملددة

 )وسائل التحقق(مصادر البيانات 

  .برامج العمل اإلقليمية املنقحة/إلقليميةبرامج العمل دون ا/الوثائق املتعلقة بربامج العمل الوطنية
 املستوى اجلغرايف للتطبيق

 حملي    وطين         دون إقليمي           إقليمي         دويل 

 كيانات اإلبالغ عن املؤشرات 

  األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية    البلدان األطراف املتقدِّمة  البلدان األطراف املتأثرة 
  اآللية العاملية   األمانة     كيانات اإلبالغ دون اإلقليمية واإلقليمية  مرفق البيئة العاملية       

  
 واجلفاف وعددها ومستخدموها    يتردي األراض /التصحرنوع أنظمة تقاسم املعرفة املتصلة ب       اسم املؤشر

  .على املستويات العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية
   كيفي   كمي    النوع  CONS-O-11 رقم املؤشر

ويقاس األداء من   .  واجلفاف تردي األراضي /التصحرتقاسم املعرفة املتصلة ب   يقيس املؤشر أداء عمليات      األساس املنطقي
خالل التقدير الكمي لنوع وعدد األنظمة القائمة؛ وتقاس فعالية هذه األنظمة من خالل القياس الكمي               

إذا كانت املعرفة العلمية والتقليدية، مبا فيها أفضل املمارسات،         وسيبني مستوى األداء ما     . للمستخدمني
  .  النهائينيهي معرفة متاحة وجيري تقامسهما على حنو كاٍف مع املستخدمني



ICCD/CRIC(8)/5/Add.2 
Page 19 

  e-SMARTاالمتثال ملعايري 

 املوقع الشبكي تنظيميتضمن قياس هذا املؤشر قيام األمانة بأعمال جتميع منهجية، وإعادة          - اقتصادي 
وال ُيتوقـع أن    .  تكاليف  على وقد تنطوي هذه األعمال   . تفاقية وحتديثه بشكل منتظم   لال

 .   تكاليف كبرية بالنسبة إىل كيانات اإلبالغ األخرىتترتب

  .  ٥- ٣يتصل املؤشر اتصاالً مباشراً بالنتيجة  +  حمدد
شبكات /أنظمة(وضوعياً  يقوم املؤشر على أساس عّد املعلومات اليت ميكن التحقق منها م           + قابل للقياس

، وذلك على الرغم من أن اإلسهام النوعي ضروري ملراقبة          )تقاسم املعرفة ومستخدموها  
 .جودة هذه األنظمة قبل حتميلها على املوقع الشبكي لالتفاقية

توقع حدوث صعوبات كربى يف حتديد أنظمة تبادل املعلومات ذات الصلة، بشرط أن     + قابل للتحقيق ال ُي
 .اك اتفاق مشترك بني مجيع أصحاب املصلحة بشأن تعريفهايكون هن

تردي /للمعرفة املتصلة مبسائل التصحر" اجلهة الوديعة"يتيح املؤشر قياس االتفاقية باعتبارها  + ذو صلة
الشبكات القائمة يف جمال /األراضي واجلفاف، ويتيح تقييم التوزيع اجلغرايف وحجم األنظمة

ويتيح التقدير الكمي لعـدد     . تردي األراضي واجلفاف  /بالتصحرتقاسم املعرفة واملتصلة    
  .املستخدمني مجع آراء واسعة بشأن مستوى فعالية هذه األنظمة

  .يتغري املؤشر على مّر السنني وميكن قياسه يف أي وقت حسب الضرورة + حمدد املدة
  رقم وحدة القياس البيانات املطلوبة وطريقة احلساب

الوحيدة اليت ميكن اعتبارها مؤهلة للتحميل على املوقع الشبكي لالتفاقية هـي أنظمـة              األنظمة والشبكات    
 .تردي األراضي واجلفاف/وشبكات تقاسم املعرفة املتصلة مبسائل التصحر

أنظمة وشبكات تقاسم   هي على املوقع الشبكي لالتفاقيةاألنظمة والشبكات الوحيدة املؤهلة لإلدراج للوصف 
 .تردي األراضي واجلفاف اليت أخضعتها األمانة ملراقبة اجلودة/مبسائل التصحراملعرفة املتصلة 

 ".نظام تقاسم املعرفة " ملصطلحيرد يف املسرد تعريف 

 : ٢٠٠٨احلساب على أساس سنوي اعتباراً من عام  

تردي األراضي واجلفاف، جنباً إىل جنب مـع       /قّدم عدد أنظمة تقاسم املعرفة املتصلة مبسائل التصحر          - 
  .تقدمي وصف سردي هلا

 .قّدم عدد املستخدمني لكل نظام يف السنة   - 

 )وسائل التحقق(مصادر البيانات 

الدراسة االستقصائية اخلاصة "، ومجيع كيانات اإلبالغ؛ اإلنترنت، واملواقع الشبكية للمنظمات والشبكات ذات الصلة
  . سابقاليت أمرت جلنة العلم والتكنولوجيا بإعدادها يف ال" بالشبكات

 املستوى اجلغرايف للتطبيق

 حملي    وطين         دون إقليمي           إقليمي         دويل 
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 كيانات اإلبالغ عن املؤشرات 

  األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية    البلدان األطراف املتقدِّمة  البلدان األطراف املتأثرة 
  اآللية العاملية   األمانة     كيانات اإلبالغ دون اإلقليمية واإلقليمية  مرفق البيئة العاملية       

  
 طلب اليتعدد شبكات العلم والتكنولوجيا، أو املؤسسات أو العلماء املشتركني يف البحوث         اسم املؤشر

  مؤمتر األطراف إعدادها 

   كيفي   كمي    النوع  CONS-O-12 رقم املؤشر
ويقاس األداء من خالل عدد شبكات      . ث اليت تقودها االتفاقية   يقيس املؤشر أداء عمليات البحو     األساس املنطقي

 الرامية إىل البحثية االتكنولوجيا، أو املؤسسات أو العلماء الذين سامهوا مسامهة ملموسة يف أعماهل
  .، استرشاداً باألدلة العلمية السليمةوسيبني مستوى األداء مدى تنفيذ االتفاقية. تنفيذ االتفاقية

  e-SMARTعايري االمتثال مل

 .  تكاليف بالنسبة إىل األمانةال ينطوي قياس هذا املؤشر على أي   + اقتصادي 

  .  ٦- ٣يتصل املؤشر اتصاالً مباشراً بالنتيجة  +  حمدد
املؤسسات، أو  (يقوم املؤشر على أساس عّد املعلومات اليت ميكن التحقق منها موضوعياً             + قابل للقياس

 ).عقودباء املشتركني الشبكات، أو العلم

توقع حدوث صعوبات كربى يف تتبع الوثائق         + قابل للتحقيق وسيكون . االتفاقات التعاقدية وفرزها  /ال ُي
 .بإمكان األمانة استرجاع هذه املعلومات بسهولة

ومن مث، فإنه ينبغي . يتيح املؤشر قياس مستوى البحوث اليت تقودها االتفاقية بشكل مباشر + ذو صلة
تكون البحوث املدرجة ذات أمهية كبرية لالتفاقية وأن تساهم بـصورة مـستدامة يف            أن  

  .  تنفيذها
  .يتغري املؤشر على مّر السنني وميكن قياسه يف أي وقت حسب الضرورة + حمدد املدة

  رقم وحدة القياس البيانات املطلوبة وطريقة احلساب
مث، فليست هناك مطالبات للحصول على الدعم واملسامهات ، ومن "االشتراك املباشر "أن يقاس سوىينبغي ال  

 .غري املباشرة

احسب عدد املؤسسات، أو الشبكات، أو العلماء الذين : ٢٠٠٨احلساب على أساس سنوي اعتباراً من عام         
 .االضطالع بأعمال البحوث) بناًء على مشورة جلنة العلم والتكنولوجيا(طلب منهم مؤمتر األطراف 

 )وسائل التحقق(انات مصادر البي

وقد جيري تسجيل املؤسسات، أو الشبكات، أو العلماء بصفتهم         . تفاقيةاالاالتفاقات التعاقدية املربمة ضمن     /الوثائق
  .، أو كمنظمات إقليمية أو دولية)املستوى الوطين(الفردية 
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 املستوى اجلغرايف للتطبيق

 حملي    وطين         دون إقليمي           إقليمي         دويل 

 كيانات اإلبالغ عن املؤشرات 

  املنظمات احلكومية الدوليةاألمم املتحدة و     البلدان األطراف املتقدِّمة  البلدان األطراف املتأثرة 
  اآللية العاملية   األمانة     كيانات اإلبالغ دون اإلقليمية واإلقليمية  مرفق البيئة العاملية        

 بناء القدرات: ٤ اهلدف التنفيذي -  دال

 وكيانات اإلبالغ دون اإلقليمية واإلقليمية املشتركة يف بناء القدرات ملكافحة           عدد البلدان،   اسم املؤشر
تردي األراضي واجلفاف على أساس التقييم الذايت للقدرات الوطنية أو غريه مـن             /التصحر

  .املنهجيات واألدوات

   كيفي   كمي    النوع  CONS-O-13 رقم املؤشر
ويقاس األداء من خالل التقدير الكمي للمبـادرات        . يقيس املؤشر أداء عمليات بناء القدرات      س املنطقياألسا

وسيبني مستوى األداء ما إذا كان باإلمكان توقع وفاء البلـدان           . القائمة يف جمال بناء القدرات    
متطلبات (ت املقبلة   األطراف املتأثرة بااللتزامات اليت تنص عليها االتفاقية، مبا يف ذلك االلتزاما          

  ).، والوصول إىل آليات متويل جديدةي البيئالرصد أنظمةاإلبالغ اجلديدة، وإنشاء 
  e-SMARTاالمتثال ملعايري 

ينطوي قياس هذا املؤشر على فرز عدد مالئم من الوثائق والربامج وتقارير املشاريع؛ ومن  +/- اقتصادي 
 .سبة لكيانات اإلبالغكاليف بالنمث، فهو قد ينطوي على بعض الت

  .٢- ٤ و١- ٤ مباشراً بالنتيجتني يتصل املؤشر اتصاالً +/-  حمدد
خطط وبـرامج   (يقوم املؤشر على أساس عّد املعلومات اليت ميكن التحقق منها موضوعياً             + قابل للقياس

 ).ومشاريع بناء القدرات

مج ومشاريع بناء القدرات ذات الصلة      على املستوى الوطين، قد يتطلب تتبع خطط وبرا        +/- قابل للتحقيق
 . اتصال مع الوزارات التنفيذية جلعل اجلمع عملية ممكنة تعاون أوإقامة قنوات

. يتيح املؤشر قياس قدرات األطراف على الوفاء بااللتزامات اليت تنص عليهـا االتفاقيـة              + ذو صلة
 هيئـات   رات، وأداء ويقيس املؤشر أيضاً أداء مجيع أصحاب املصلحة يف دعم بناء القـد           

ها يف البلدان األطراف املتأثرة من خالل       االتفاقية املؤسسية يف تيسري بناء القدرات وتعزيز      
ويستكمل وصف العمليات واألدوات الذي يستخدم جنباً إىل . هاأو توفري/ املوارد وحشد

  .ويزيد من جدواهاجنب مع املبادئ التوجيهية لإلبالغ هذه املعلومات الكمية 
  .يتغري املؤشر على مّر السنني وميكن قياسه يف أي وقت حسب الضرورة + د املدةحمد
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  رقم وحدة القياس البيانات املطلوبة وطريقة احلساب

مشاريع بناء القدرات اليت وافقت عليها رمسياً الـسلطات         /برامج/ خطط ال يتعني أن تؤخذ يف االعتبار سوى       
 .تردي األراضي واجلفاف/ديداً ملعاجلة مسائل التصحراملنظمات املعنية واملوجهة حت/احلكومية

 :احلساب 

مشاريع بناء القدرات املستمدة من التقييمات الذاتية للقدرات الوطنية أو غريها من /برامج/عَدد خطط   - 
تردي /األدوات، أو املنهجيات، أو أوجه التعاون األخرى واليت تتناول بصورة مباشرة مواضيع التصحر

 يف وقـت    جيري تنفيـذها  ) أ (: اليت املشاريع/الربامج/التمييز بني اخلطط  ويتعني  . فاألراضي واجلفا 
 .جنزت أو وضعت صيغتها النهائية يف وقت اإلبالغأُ) ب(؛ اإلبالغ

 .أعاله) ب(و) أ (جمموعقدم    - 

 )وسائل التحقق(مصادر البيانات 

  .شاريعامل/الوثائق الوطنية، ودون اإلقليمية، واإلقليمية، ووثائق الربامج
 املستوى اجلغرايف للتطبيق

 حملي    وطين         دون إقليمي           إقليمي          دويل

 كيانات اإلبالغ عن املؤشرات 

  األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية     البلدان األطراف املتقدِّمة  البلدان األطراف املتأثرة 
  اآللية العاملية   األمانة     كيانات اإلبالغ دون اإلقليمية واإلقليمية  مرفق البيئة العاملية        

 التمويل ونقل التكنولوجيا: ٥ اهلدف التنفيذي -  هاء

عدد البلدان األطراف املتأثرة وكيانات اإلبالغ دون اإلقليمية واإلقليمية اليت تعكس أطـر               اسم املؤشر
من االستثمار اخلاصة هبا، واليت أقامتها اآللية العاملية ضمن االستراتيجية املالية املتكاملة أو ض  

 املوارد الوطنية والثنائية واملتعـددة األطـراف      يف زيادةاستراتيجيات مالية متكاملة أخرى،     
  . األراضيوترديملكافحة التصحر 

   كيفي   كمي    النوع  CONS-O-14 رقم املؤشر
يقاس األداء من خالل التقـدير الكمـي ألطـر          و. يقيس املؤشر أداء العمليات املالية املتكاملة      األساس املنطقي

االستثمار املتكاملة ضمن االستراتيجية املالية املتكاملة اليت أقامتها اآللية العاملية أو استراتيجيات            
وسيبني مستوى األداء مـا إذا كـان        . مالية متكاملة أخرى روجت هلا مؤسسات دولية خمتلفة       

  .وى التنفيذ مستعلىباإلمكان توقع زيادة يف املوارد 
  e-SMARTاالمتثال ملعايري 

 .   تكاليف بالنسبة إىل كيانات اإلبالغ أي ال ينطوي قياس هذا املؤشر على   + اقتصادي 

  .  ١- ٥يتصل املؤشر اتصاالً مباشراً بالنتيجة  +  حمدد
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 ).طر االستثمارأ(يقوم املؤشر على أساس عّد الوثائق اليت ميكن التحقق منها موضوعياً  + قابل للقياس

 مراكزأمام متاحة بسهولة  واملوجودة تكاملةامل  االستثمار أطريفترض، من جهة، أن تكون  + قابل للتحقيق
 .، وأمام اجلهات املروجة هلا من جهة أخرىاالتصال

تنفيذ االستراتيجية املالية املتكاملة أو غريها من االستراتيجيات        مستوى  يتيح املؤشر قياس     + ذو صلة
واالسـتراتيجية املاليـة    .  مؤسسات دولية خمتلفة   ملالية املتكاملة األخرى اليت روجت هلا     ا

املتكاملة هي أداة تتصل اتصاالً مباشراً باالتفاقية، ويؤثر مستوى تنفيذها تأثرياً مباشراً على 
وُيفترض أن تعكس أطر االستثمار املتكاملة اليت جـرى         . مستوى حتقيق أهداف االتفاقية   

وفقاً لآللية العاملية زيادة يف املوارد، ومن مث زيادة احتماالت ارتفـاع مـستوى              وضعها  
 على حتقيق تأثري أجدىالكفاءة والفعالية يف استخدام املوارد، والوصول يف هناية املطاف إىل 

ويقيس املؤشر بصورة مباشرة أداء أطراف اإلبالغ؛ وهو يقيس بصورة          . املستوى امليداين 
 اآللية العاملية وأداء مؤسسات مالية دولية أخرى يف جمال الترويج هلـذه             غري مباشرة أداء  
   .  األدوات املتكاملة

  .يتغري املؤشر على مّر السنني وميكن قياسه يف أي وقت حسب الضرورة + حمدد املدة
  رقم وحدة القياس البيانات املطلوبة وطريقة احلساب

لمبادئ التوجيهية املوضوعة ضمن استراتيجيات التمويل      ل وفقاًار اليت أُعدت     أطر االستثم  يف االعتبار  هذا املؤشر    يأخذ 
 . األطر اليت تتصل باالستراتيجية املالية املتكاملة وتلك اليت ليست هلا صلة هباالتمييز بنيويتعني . املتكاملة

 .انات دون اإلقليمية واإلقليميةاحسب أطر االستثمار املتكاملة اليت وضعتها البلدان األطراف املتأثرة والكي: احلساب 

 )وسائل التحقق(مصادر البيانات 

  .أطر االستثمار املتكاملة املوضوعة
 املستوى اجلغرايف للتطبيق

 حملي     وطين         دون إقليمي           إقليمي          دويل

 كيانات اإلبالغ عن املؤشرات 

  األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية     البلدان األطراف املتقدِّمة  البلدان األطراف املتأثرة 
  اآللية العاملية   األمانة     كيانات اإلبالغ دون اإلقليمية واإلقليمية  مرفق البيئة العاملية        

  
  .تردي األراضي واجلفاف/ ملكافحة التصحرالبلدان األطراف املتقدِّمةمقدار املوارد املالية اليت أتاحتها   اسم املؤشر

   كيفي   كمي    النوع  CONS-O-15 رقم املؤشر
 ويقاس األداء من خالل التقدير الكمي لتدفق املوارد املالية من         . يقيس املؤشر أداء عملية املسامهة الثنائية      األساس املنطقي

 إذا  وسيبني مـستوى األداء مـا     . البلدان األطراف املتقدِّمة إىل البلدان األطراف املتأثرة لتنفيذ االتفاقية        
  . الكايفهي موارد كبرية بالقدر البلدان األطراف املتقدِّمةكانت املوارد املالية اليت تساهم هبا 
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وهو . البلدان األطراف املتقدِّمة   تكاليف بالنسبة إىل      أي  ال ينطوي قياس هذا املؤشر على        + اقتصادي 
 حبساب  منهااستثناء ما يتعلقبواردة يف املرفق املايل، يستند بشكل رئيسي إىل املعلومات ال

 .حصة الناتج احمللي اإلمجايل

.  ٢- ٥الذي مييز املوارد املالية املشار إليها يف النتيجة " األساسي"يستجيب املؤشر للطابع  +  حمدد
 .يقوم املؤشر على أساس عّد املبالغ اليت ميكن التحقق منها موضوعياً + قابل للقياس

 .املعلومات الالزمة الستكمال املرفق املايل  البلدان األطراف املتقدِّمةيفترض أن تكون لدى  + قابل للتحقيق

إىل البلـدان األطـراف      البلدان األطراف املتقدِّمة  يتيح املؤشر قياس التدفقات املالية من        + ذو صلة
        املادة   من  )  ب (         الفقرة      يها يف                                 مستوى االمتثال لاللتزامات املنصوص عل  املتأثرة، ومن مث قياس

  .، وإمكانية تنفيذ االتفاقية على املستويات الوطنية        االتفاقية     من  ٦
  .يتغري املؤشر على مّر السنني وميكن قياسه يف أي وقت حسب الضرورة + حمدد املدة

الواليات املتحدة  دوالر   وحدة القياس البيانات املطلوبة وطريقة احلساب
  ونسبة مئوية

 .فقط حساب املوارد املالية املقدمة على شكل استثمارات مباشرة لتنفيذ االتفاقيةيتعني  

 : ٢٠٠٨احلساب على أساس سنوي اعتباراً من عام  

  . املبالغ املقدمة إىل كل بلد من البلدان األطراف املتأثرة وقدم اجملموع املتعلق بكل بلدامجع   - 
 املبالغ املقدمة إىل كل منطقة      امجعن اإلقليمي واإلقليمي،    بالنسبة إىل املبالغ املتاحة على املستويني دو         - 

 . دون إقليمية وكل منطقة وقدم اجملموع املتعلق بكل منطقةوكل منطقةدون إقليمية 

ة جلميع البلدان األطراف املتـأثرة      سب اجملموع الكلي للمبالغ املقدم    امجع اجملاميع الواردة أعاله واح       - 
 .اطقواملناطق دون اإلقليمية واملن

 األطراف املتقدِّمة للحصول    قّسم اجملموع الكلي أعاله على الناتج احمللي اإلمجايل لكل بلد من البلدان              - 
 .الرقم املتعلق باحلصةعلى 

 )وسائل التحقق(مصادر البيانات 

 .املرفق املايل 

اتج احمللي اإلمجايل، وَتعـادل  النو مؤشرات التنمية العاملية، -  البنك الدويل : بالنسبة إىل الناتج احمللي اإلمجايل     
ــايل  ــى املوقــع الت ــة، وهــي متاحــة عل ــدوالرات الدولي ــشرائية مقــدراً مباليــني ال  :القــوة ال

http://go.worldbank.org/V9DZ379BV0. 

حمللي اإلمجايل وَتعادل القوة الشرائية لعـام    ، نشر البنك الدويل القيم املتعلقة بالناتج ا       ٢٠٠٩أبريل  /يف نيسان  
 : على املوقع التايل٢٠٠٧

  http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP_PPP.pdf  
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 املستوى اجلغرايف للتطبيق

 حملي     وطين         دون إقليمي           إقليمي          دويل

 كيانات اإلبالغ عن املؤشرات 

  األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية      املتقدِّمةالبلدان األطراف  البلدان األطراف املتأثرة  
  اآللية العاملية    األمانة     كيانات اإلبالغ دون اإلقليمية واإلقليمية  مرفق البيئة العاملية         

  
ـ     والقابلية ل درجة الكفاية والتوقيت املناسب       راسم املؤش أتاحتـها البلـدان    يت  لتنبؤ يف املوارد املالية ال

  املتقدِّمة ملكافحة التصحراألطراف 
   كيفي   كمي   النوع  CONS-O-16 رقم املؤشر

ويقاس األداء من خالل التقييم الكيفي للموارد املالية        . يقيس املؤشر أداء عملية املسامهة الثنائية      األساس املنطقي
وسيبني مستوى .  البلدان األطراف املتقدِّمة إىل البلدان األطراف املتأثرة لتنفيذ االتفاقيةاملقدمة من

هي موارد كافية تقدم يف الوقت املناسب بالقـدر         األداء ما إذا كانت املوارد املالية املساهم هبا         
  . تنبؤ هبا لتنفيذ برامج العمل على املستويات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليميةالكايف وميكن ال

  e-SMARTاالمتثال ملعايري 

وهو يستند  . فاألطرا تكاليف بالنسبة إىل      أي  ال ينطوي اإلبالغ بشأن هذا املؤشر على         + اقتصادي 
 .إىل الوصف الكيفي خلربة كيانات اإلبالغ

توقيت "، و"كفاية" من ٢- ٥ مبا تتميز به املوارد املالية املشار إليها يف النتيجة يتصل املؤشر +  حمدد
  ".لتنبؤل قابلية"مناسب، و

 .املؤشر غري قابل للقياس، لكونه مؤشراً كيفياً - قابل للقياس

توقع حدوث صعوبات كربى فيما يتعلق باإلبالغ السردي بشأن املؤشر  + قابل للتحقيق  .ال ُي

يتيح املؤشر تقييماً كيفياً للموارد املالية املتاحة للبلدان األطراف املتـأثرة مـن خـالل                + ذو صلة
املسامهات الثنائية، وذلك من حيث كفايتها الحتياجات أحد البلدان، والتوقيت املناسب           

وكثرياً مـا يـشار يف      . لتنبؤ للسماح بتحقيق ختطيط وتنفيذ مالئمني     ل وقابليتهاللموارد  
 باعتبارهـا    هبـا  "للتنبؤ القابلة"، و "املناسبة التوقيت "و" الكافية" إىل املوارد    االستراتيجية

وإضافة إىل قياس أداء اجلهات املقدمة للموارد املالية، . ضرورية يف ضمان القيام بتنفيذ فعال
  .  وبصورة غري مباشرة أداء اجلهات اليت تيسر التدفقات املاليةاملؤشر أيضاًيقيس 

  .تغري املؤشر على مّر السنني وميكن قياسه يف أي وقت حسب الضرورةي + حمدد املدة
  النتائج املسجلة وحدة القياس البيانات املطلوبة وطريقة احلساب

وقد يتضمن نطاق هذا السلم على سبيل املثال مخسة         . سيجري تقييم الصفات النوعية الثالث على أساس سلم ترتييب         
جيد  "٥، و "جيد "٤، و "مقبول "٣، و "ضعيف "٢، و "ضعيف جداً " هو   ١ن   إ ، حيث ٥ إىل   ١مستويات للتقييم من    

وسوف حيدد ترتيب كل بلد مـساهم مـن         .  بإجياز كل نتيجة من النتائج املسجلة      سرديوسوف يعلل نص    ". جداً
 .يرى احلصول عليها على أساس ثنائ جمموع املوارد املالية اليت جترتيب األطراف املتقدِّمة، وإمجاالً البلدان
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 )وسائل التحقق(مصادر البيانات 

  . الوثائق وامليزانيات الوطنية
 املستوى اجلغرايف للتطبيق

 حملي     وطين         دون إقليمي           إقليمي          دويل

  عن املؤشرات كيانات اإلبالغ

  األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية     البلدان األطراف املتقدِّمة  البلدان األطراف املتأثرة  
  اآللية العاملية    األمانة     يمية واإلقليميةكيانات اإلبالغ دون اإلقل  مرفق البيئة العاملية         

  
 واجلفاف واملقدَّمة بنجاح للحصول يتردي األراض/عدد مقترحات املشاريع املتصلة بالتصحر  اسم املؤشر

 . العامليةمرفق البيئة على متويل من املؤسسات واملرافق والصناديق املالية الدولية، مبا يف ذلك
   كيفي   كمي    النوع  CONS-O-17 رقم املؤشر

ويقاس األداء من خالل عدد مقترحات املشاريع الـيت        . يقيس املؤشر أداء عمليات مجع األموال      األساس املنطقي
ألداء مـا إذا    وسيبني مستوى ا  . قدمت بنجاح ملختلف املنظمات املالية للحصول على التمويل       

كانت البلدان األطراف املتأثرة وكيانات اإلبالغ دون اإلقليمية واإلقليمية تعمل علـى زيـادة              
  .اجلهود املبذولة حلشد املوارد وما إذا كانت لديها القدرات الكافية للقيام بذلك

   e-SMARTاالمتثال ملعايري 
 عديدين، ومن مث من املطلوب قيـام        من الضروري مجع املعلومات من أصحاب مصلحة       +/- اقتصادي 

 .  مراكز االتصال بأعمال جتميع؛ وقد تنطوي هذه األعمال على بعض التكاليف

 جلدول أعمال "الترويج"، وجيري قياس معدل ٣- ٥يتبع املؤشر بصورة غري مباشرة النتيجة  -  حمدد
  . جلمع األموالبواسطة اجلهود املبذولةيف إطار االتفاقية اإلدارة املستدامة لألراضي 

 ).مقترحات املشاريع(يقوم املؤشر على أساس عّد الوثائق اليت ميكن التحقق منها موضوعياً  + قابل للقياس

يكون جتميع هذا املؤشر ممكناً يف حالة وجود تدفق للمعلومات بني منظمات اجملتمع املدين   +/- قابل للتحقيق
وزارات التنفيذية وأصحاب املصلحة اآلخرين الرئيسية، ومؤسسات العلم والتكنولوجيا، وال

 هذه املراكز هي    وملا كانت . التفاقية من جهة أخرى   لمن جهة، ومراكز االتصال التابعة      
 انتباههـا إىل مجيـع      توجيـه مراكز االتصال التابعة لالتفاقية، فمن املنطقي على األقل         

، وذلك على الرغم من     تردي األراضي واجلفاف قبل تقدميها    /املقترحات املتصلة بالتصحر  
األمـم املتحـدة    البلدان األطراف املتقدمة و  ومن املتوقع أن حتتفظ   .  مباشرة ال تعنيها أهنا  

 .  واملنظمات غري احلكومية األخرى بسجل للمقترحات الواردة

يتيح املؤشر قياس اجلهود اليت بذلتها البلدان األطراف املتأثرة بشكل ملموس حلشد املوارد           + ذو صلة
     .ملالية لتنفيذ االتفاقيةا

  .يتغري املؤشر على مّر السنني وميكن قياسه يف أي وقت حسب الضرورة + حمدد املدة
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  رقم وحدة القياس البيانات املطلوبة وطريقة احلساب
تـردي  / مقترحات املشاريع اليت تتصل اتصاالً مباشراً مبسائل التـصحر         أن تؤخذ يف االعتبار سوى    يتعني  ال   

 .ي واجلفافاألراض

 : ٢٠٠٨احلساب على أساس سنوي اعتباراً من عام  

احسب وامجع مقترحات املشاريع املقدمة إىل املؤسسات واملرافق والصناديق املالية الدولية، ومرفق البيئة    - 
 .العاملية

 .احسب وامجع عدد املقترحات املقدمة واليت متت املوافقة على متويلها   - 

  .                  يت متت املوافقة عليها                                   ة للحصول على متويل يف إطار املشاريع ال                  جمموع املبالغ املعتمد    قدم    - 

 )وسائل التحقق(مصادر البيانات 

  .على املستويات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية؛ مقترحات املشاريع ضمن املؤسسات املالية) مقترحات املشاريع(وثائق 
 املستوى اجلغرايف للتطبيق

 حملي     وطين         دون إقليمي           إقليمي          دويل

 كيانات اإلبالغ عن املؤشرات 

  األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية     البلدان األطراف املتقدِّمة   البلدان األطراف املتأثرة 
  اآللية العاملية   األمانة     كيانات اإلبالغ دون اإلقليمية واإلقليمية  مرفق البيئة العاملية        

  
 صول على التكنولوجيااحل من  البلدان األطراف املتأثرةنوع احلوافز اليت مكّنتمقدار املوارد املالية و  اسم املؤشر
   كيفي   كمي    النوع  CONS-O-18 رقم املؤشر

ويقاس األداء من خالل التقـدير      . يقيس املؤشر أداء عمليات تيسري احلصول على التكنولوجيا        األساس املنطقي
لموارد املالية املخصصة للحصول على التكنولوجيا بوجه عام، وعلى الدعم التقين بوجه الكمي ل

وسيبني مستوى األداء ما إذا كان . خاص، ومن خالل فرز احلوافز االقتصادية والسياساتية املطبقة
قد تسىن على املستوى الوطين إنشاء بيئات متكينية يف جمال نقل التكنولوجيا، وما إذا كان قـد                 

  .   موارد كافية لنقل التكنولوجياصصتُخ
   e-SMARTاالمتثال ملعايري 

املشاريع /قد ينطوي الفرز الشامل الذي تقوم به مراكز االتصال للميزانيات وتقارير الربامج +/- اقتصادي 
 .على بعض التكاليف

، ٥- ٥ النتيجـة  يشري املؤشر إىل عناصر التمويل واحلوافز والدعم التقين املشار إليهـا يف           -  حمدد
  . ولكنه ال يقيس ما إذا كان التمويل كافياً أم ال أو ما إذا كانت  احلوافز فعالة أم ال

وهو ينطوي أيضاً . يقوم املؤشر على أساس حساب املبالغ اليت ميكن التحقق منها موضوعياً + قابل للقياس
 .على عنصر نوعي ال يتضمن القيام بأي قياس
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االتفاق ) ب(فرز كميات كبرية من الوثائق،      ) أ: (توقع حدوث صعوبات تتعلق مبا يلي     ُي +/- قابل للتحقيق
 ".   احلصول على التكنولوجيا"على تفسري مشترك بشأن 

يتيح املؤشر قياس املخصصات واملبادرات املالية اليت يّسرت نقل التكنولوجيـا يف إطـار               + ذو صلة
فز بتقاسم املعلومات بني البلدان األطراف ويسمح الوصف السردي للحوا . التعاون الدويل 

 بالتدابري الكفيلة بتيسري احلصول علـى        علماً املتأثرة، ومن مث مضاعفة فرصها يف أن حتيط       
 مـن   ١٢ و ٥ويقيس املؤشر أداء البلدان األطراف املتأثرة وفقاً للمـادتني          . التكنولوجيا

االلتزامات اليت تنص   ب يف الوفاء ة  م البلدان األطراف املتقدِّ   وهو يقيس أيضاً أداء   . االتفاقية
 من االتفاقية عند حدوث اخنفاض يف مستويات املوارد املالية ٦من املادة ) ه(عليها الفقرة 

   .املخصصة لنقل التكنولوجيا
  .يتغري املؤشر على مّر السنني وميكن قياسه يف أي وقت حسب الضرورة + حمدد املدة

 الواليات املتحدةدوالر  وحدة القياس بالبيانات املطلوبة وطريقة احلسا
الربامج اليت تتصل اتصاالً مباشراً     / املوارد املالية املقدمة يف إطار املشاريع      أن تؤخذ يف االعتبار سوى    يتعني  ال   

 .تردي األراضي واجلفاف/مبسائل التصحر

 أُنشئت وُنفـذت علـى      هي تلك اليت  اليت تيسر احلصول على التكنولوجيا      احلوافز االقتصادية والسياساتية     
اإلقليمية، وليس بالضرورة أن تكـون يف إطـار التعـاون املتعلـق              وأدون اإلقليمية    وأاملستويات الوطنية   

 .تردي األراضي واجلفاف/بالتصحر

 : ٢٠٠٨احلساب على أساس سنوي اعتباراً من عام  

اض التمكني من احلصول على  املبالغ املخصصة ألغرللربامج/ للمشاريع السنويةامليزانياتاستخرج من      - 
مع التمييز بني املساعدة املادية واملساعدة  (منفصلة على املبالغ املخصصة للدعم التقين أبقِ. التكنولوجيا

 ). املعرفية

 . املخصصة للدعم التقيناملبالغ املبالغ املخصصة سنوياً لفرص احلصول على التكنولوجيا، وحدد امجع   - 

 )تحققوسائل ال(مصادر البيانات 

  .النهائية للربامج واملشاريع/املشاريع والتقارير املؤقتة/ميزانيات الربامج
 املستوى اجلغرايف للتطبيق

 حملي     وطين         دون إقليمي           إقليمي          دويل

 كيانات اإلبالغ عن املؤشرات 

  األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية     البلدان األطراف املتقدِّمة   البلدان األطراف املتأثرة 
  اآللية العاملية   األمانة     الغ دون اإلقليمية واإلقليميةكيانات اإلب  مرفق البيئة العاملية        
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  استنتاجات وتوصيات -  ثالثاً
؛ وتـرد يف    )ICCD/CRIC(8)/5(هذه الوثيقة هي إضافة إىل الوثيقة الرئيسية املتعلقة مبؤشـرات األداء              - ٥

ات والتوصيات املتصلة باجملموعة املوحدة من مؤشرات األداء املتعلقة  االستنتاجICCD/CRIC(8)/5/Add.1الوثيقة 
  . بقياس التقدم احملرز يف حتقيق األهداف التنفيذية لالستراتيجية

قد توّد األطراف يف الدورة الثامنة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية استخدام املعلومات الواردة يف هذه               و  - ٦
  . وقابليتها للتطبيقءمة مؤشرات األداء املقترحةالوثيقة للتداول بشأن مدى مال

 التوجيهات الواردة   ى استعراض واعتماد مؤشرات األداء املوحدة اليت جرى اقتراحها، سوف تراع          وحال  - ٧
بشأن البيانات الوصفية عند إعداد أدوات اإلبالغ اليت يتعني على األمانة وضع صيغتها النهائية لكل كيان مـن                  

  . ووفقاً لوالية هذه اآلليةحسب االقتضاءوذلك مبساعدة من اآللية العاملية كيانات اإلبالغ، 

 -  -  -  -  - 


