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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة التاسعة

  ٢٠١١فرباير /شباط ٢٥-٢١ ،بون
  من جدول األعمال املؤقت) ج (٣البند 

  ت األداءتقييم تنفيذ االتفاقية على أساس مؤشرا
  التحليل األويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة 

  والبلدان األطراف املتقدمة، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، 
   لالستراتيجية٣ومرفق البيئة العاملية، عن اهلدف التنفيذي 

اردة يف التقارير املقدمة مـن البلـدان        التحليل األويل للمعلومات الو       
األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمة، ووكاالت األمم املتحدة،        
واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئـة العامليـة، عـن اهلـدف        

   لالستراتيجية٣التنفيذي 

  مذكرة من األمانة    
  موجز    

للمعلومات املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة    أولياً تتضمن هذه الوثيقة جتميعا وحتليالً      
 ٣والبلدان األطراف املتقدمة، ومرفق البيئة العاملية، واآللية العامليـة عـن اهلـدف التنفيـذي                

وحتلل ثالثة من مؤشرات األداء     . لالستراتيجية الذي يتناول موضوع العلم والتكنولوجيا واملعرفة      
  . من منظور إقليمي ودون إقليمي وأكثر تفصيالً إضافياًاملوحدة من منظور عاملي وتقدم حتليالً

 ٣وتقدم الوثيقة بعض االستنتاجات عن حالة األنشطة املتعلقـة باهلـدف التنفيـذي            
وبعض التوصيات لتنظر فيها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بـشأن ضـرورة            ) املنظور األساس (

  ).املنظور املستهدف(قيق هذا اهلدف تكييف وتفعيل وتعزيز األنشطة ذات الصلة بغية حت
 لنـهج    ألن األطراف وغريها من الكيانات املبلِّغة قدمت تقاريرها األوىل تبعـاً           ونظراً  

اسها ـيستند إىل مؤشرات، فإن بعض االعتبارات املتعلقة بإعمال املؤشرات وباإلبالغ على أس           
  .ية التتبعية فيما يتعلق بالتنفيذ مبا يغذي العملICCD/CRIC(9)/10  يف الوثيقةقد أدرجت أيضاً
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٣-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٣  ٢٩-٤  ............٢-٣ و١-٣ بالنسبة للنتيجتني ٨مؤشر األداء املوحد املتعلق باهلدف   - ثانياً  

  ٤  ٨-٤  ...........................................التحليل من منظور عاملي  - ألف     
  ٧  ٢٠-٩  .....) إقليمي ودون إقليميالتحليل من منظور(البلدان األطراف املتأثرة   -  باء     
  ١٧  ٢٨-٢١  ...........................................البلدان األطراف املتقدمة  - جيم     
  ٢١  ٢٩  ..................................................مرفق البيئة العاملي  - دال     

  ٢١  ٣٣-٣٠  ..........٤-٣ و٣-٣ بالنسبة للنتيجتني ١٠مؤشر األداء املوحد املتعلق باهلدف   - ثالثاً  
  ٢٢  ٣٣-٣١  ................................................التحليل من منظور عاملي       

  ٢٣  ٤٦-٣٤  ...................٥-٣ بالنسبة للنتيجة ١١حد املتعلق باهلدف مؤشر األداء املو  - رابعاً  
  ٢٣  ٣٨-٣٥  ...........................................التحليل من منظور عاملي  - ألف     
  ٢٤  ٤٣-٣٩  .....)التحليل من منظور إقليمي ودون إقليمي(البلدان األطراف املتأثرة   -  باء     
  ٢٥  ٤٤  ...........................................البلدان األطراف املتقدمة  - جيم     
  ٢٥  ٤٥  ..................................................مرفق البيئة العاملي  - دال     
  ٢٦  ٤٦  .......................................................اآللية العاملية  -  اءه     

  ٢٦  ٥٣-٤٧  ...............................................................االستنتاجات  - خامساً  
  ٢٧  ٥٤  .................................................................التوصيات  - سادساً  
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  مقدمة  - أوالً
هذه الوثيقة عبارة عن جتميع وحتليل أويل للمعلومات املقدمة من األطراف واجلهات              -١

  .)١(جيا واملعرفة لالستراتيجية الذي يتناول موضوع العلم والتكنولو٣املراقبة عن اهلدف التنفيذي 
ويناقش اجلزء بشأن التحليل من منظور عاملي، بالنسبة لكل مؤشر مـن مؤشـرات          -٢

، ما هو عليـه     )أنظر الفصول الثاين والثالث والرابع أدناه     (األداء املتعلقة هبذا اهلدف التنفيذي      
ن البلـدان   مقدمة م  إىل معلومات    احلال فيما يتعلق مبؤشرات األداء من منظور عاملي، استناداً        
وترد يف األجزاء الفرعية بـشأن      . األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمة على حد سواء       

 موجهة للبلدان األطـراف     معلومات أكثر تفصيالً   التحليل من منظور إقليمي ودون إقليمي     
  .ب االقتضاءومرفق البيئة العاملية واآللية العاملية، حس، )٢(املتأثرة، وللبلدان األطراف املتقدمة

ات عامة بشأن حالة األنـشطة املتعلقـة باهلـدف          ـوترد يف هناية التقرير استنتاج      -٣
املنظـور  ( وتتناول قضايا مهمة متعلقة باملعلومات األساسـية ملؤشـرات األداء            ٣التنفيذي  
وقد وضعت بعض التوصيات لكي تنظر فيها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن            ). األساس

). املنظور املـستهدف  (تعزيز األنشطة بغية حتقيق هدف االستراتيجية       /تفعيل/يفضرورة تكي 
 إلطار عمل قائم علـى النتـائج،   وقد ترغب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف أن تقدم، تبعاً    

توجيهات قابلة للتنفيذ لألطراف وملؤسسات االتفاقية من أجل إتاحة متابعة التوصيات احملددة            
  .قدم إىل مؤمتر األطراف لينظر فيهااألهداف اليت ست

  ٢-٣ و١-٣ بالنسبة للنتيجتني ٨مؤشر األداء املوحد املتعلق باهلدف    - ثانياً  

اإلقليمية اليت أنـشأت    دون  عدد البلدان األطراف املتأثرة وعدد الكيانات اإلقليمية و         
  .اجلفافتردي األراضي و/إقليمياً لرصد التصحر/دون إقليمي/ودعمت نظاماً وطنياً

  .)، املرفق الثالث٩-م أ/١٣يف املقرر   CONS-O-8نظرا(

  

__________ 

 .ICCD/COP(8)/16/Add.1 الوارد يف الوثيقة ٨- م أ/٣نظر املقرر ا )١(

مع اإلشارة إىل   (يمية اليت أقامتها البلدان املتقدمة      يدخل يف ذلك منظمات التكامل االقتصادي اإلقل       )٢(
 ).االحتاد األورويب يف عملية اإلبالغ واالستعراض احلالية
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  التحليل من منظور عاملي   -ألف 

عدد البلدان األطراف املتأثرة اليت أنشأت ودعمت نظاماً وطنياً لرصد التصحر وتـردي               -١  
  األراضي واجلفاف

 يف املائـة مـن      ٣٨أو   ( متـأثراً   طرفاً  بلداً ٨٩ من أصل    تتمتع أربعة وثالثون بلداً     -٤
بنظام وطين خمصص لرصد التصحر وتردي األراضي واجلفاف، وهو نظام حمـدَّث            ) اجملموع

 ٣٩أو   (وتتمتع مخسة وثالثون بلداً   ).  يف املائة من اجملموع    ٢٥أو  ( منها    بلداً ٢٢وعامل يف   
 ال متلـك    اليت)  يف املائة من اجملموع    ٦٢أو  ( املتبقية   ٥٥ لمن البلدان ا  ) يف املائة من اجملموع   

  لرصد التصحر وتردي األراضي واجلفاف، بنظام رصد بيئي يغطـي جزئيـاً             خمصصاً نظاماً
 يف املائة من    ١١أو  ( بلدان   ١٠مسائل التصحر وتردي األراضي واجلفاف، يف حني ذكرت         

  . مسائل التصحر وتردي األراضي واجلفافأهنا مل تتزّود بأي نظام بيئي يغطي ولو جزئياً) اجملموع
ويف هذا الصدد، فإن الوضع يف بلدان مشال البحر املتوسط وبلدان وسـط وشـرق         -٥

وباملقابل، فإن عدد نظم الرصد اليت أقيمت وجيري تشغيلها يف أفريقيـا            . أوروبا إجيايب للغاية  
اف بدأ تشغيلها وحمدَّثة وأربعة     ـمخسة نظم خمصصة لرصد التصحر وتردي األراضي واجلف       (

متدين بالرغم من أن    ) تردي األراضي واجلفاف على وجه التحديد     ال ختص مسائل التصحر و    
 مـن    دعماً  بلداً ١٧تلقى  ( للدعم من البلدان األطراف املتقدمة       املنطقة هي أكثر املناطق تلقياً    

 عن الدعم الذي تلقته منطقتان دون إقليميـتني واملنطقـة           البلدان األطراف املتقدمة، فضالً   
 الالتينية والبحر الكارييب الكثري من الدعم حىت اآلن وهـي           ومل تتلق منطقة أمريكا   ). ككل

  .بصدد االعتماد يف الغالب على نظم ليست خمصصة ملسائل التصحر وتردي األراضي واجلفاف
 منـاطق   ٣ و  متأثراً  بلداً ٣٣ل وقد قّدمت بلدان متقدمة الدعم إلنشاء نظم للرصد           -٦

ت ثالث بلدان أطراف متقدمة دعمها ألحناء  مناطق يف اجملموع، يف حني قدم  ٣دون إقليمية و  
وهذه األرقام ال ميكن مقارنتها مع عدد نظم الرصد املوجودة لدى البلدان            . خمتلفة من العامل  

 األطراف املتأثرة بسبب اختالف اجملموعات اإلحصائية، إال أهنا متثل مع ذلك مستوى عاليـاً             
نشاء نظم رصد وطنية يف البلدان األطراف       من االلتزام من جانب البلدان األطراف املتقدمة بإ       

  فقط من البلدان املتقدمة أبلغ أنه مل يقـدم دعمـاً            واحداً والدليل على ذلك أن بلداً    . املتأثرة
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨خالل فترة اإلبالغ 
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  ١اجلدول 
عدد البلدان األطراف املتأثرة اليت أنشأت ودعمت نظاماً وطنياً لرصد التصحر وتـردي             

  )املنظور العاملي(فاف األراضي واجل

Region 

DLDD 
monitoring 

system 
established 

DLDD 
monitoring 

system 
functional 

DLDD 
monitoring 
system not 
functional 

DLDD 
monitoring 

system 
updated 

Monitoring 
system not 

updated 

No DLDD-
specific 

monitoring 
system 

Environmenta
l monitoring 

system 
partially 
covering 

DLDD 

No 
environmenta

l monitoring 
system 

covering 
DLDD 

Africa 12 7 4 5 1 18 4 6 

Asia 10 9 0 8 1 18 16 0 

LAC 4 3 0 3 1 13 10 3 

NMED 3 3 0 3 0 2 2 0 

CEE 5 4 1 3 1 4 3 1 

Global 
(total) 34 26 5 22 4 55 35 10 

  ١الشكل 
 األطراف املتأثرة اليت أنشأت ودعمت نظاماً وطنياً لرصد التصحر وتـردي            عدد البلدان 

  )املنظور العاملي(األراضي واجلفاف 

DLDD-specific 
monitoring system

38%

No DLDD-specific 
monitoring system

62%
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  املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف  -٢

 يف املائة من البلدان األطراف املتـأثرة        ٦٠، يكون ما ال يقل عن       ٢٠١٨حبلول عام     
اإلقليمية قد أنشأت ودعمت نظماً وطنية لرصد التـصحر         دون  الغ اإلقليمية و  وكيانات اإلب 

  .وتردي األراضي واجلفاف
  ).، اهلدفCONS-O-8، املرفق الثالث، مؤشر األداء ٩-م أ/١٣انظر املقرر (

 يف املائة من جمموع عدد البلدان األطراف املتأثرة لديها بالفعل نظام            ٣٨ إىل أن    نظراً  -٧
 يف املائـة مـن      ٢٥ومتتع  (صص ملسائل التصحر وتردي األراضي واجلفاف       رصد وطين خم  

 يف املائة إضافية من اجملموع متلك نظام رصد بيئـي           ٣٩، وألن   )اجملموع بنظم حمّدثة وعاملة   
 مسائل التصحر وتردي األراضي واجلفاف، فإن الوضع الراهن فيما يتعلق هبـذا             يغطي جزئياً 

 أن الدعم املقدم من البلدان األطراف       إذا ما أخذنا يف االعتبار أيضاً       نسبياً اهلدف يعترب إجيابياً  
 إىل أن مخسة بلدان فقط ليس لديها خطط بعد إلنـشاء نظـام              ونظراً. املتقدمة كان واسعاً  

) ٢٠١٨( يف املائة حبلول هناية الفترة املشمولة باالستراتيجية         ٦٠ل للرصد، فإن بلوغ هدف ا    
وباإلضافة إىل ذلك، أعربت ثالثة بلدان أطراف متقدمة عن نيتها      . ينبغي أن يكون يف املتناول    
  .تقدمي الدعم يف هذا الصدد

وإذا كانت بلدان مشال البحر املتوسط وبلدان أوروبا الوسطى والشرقية ال حتتـاج               -٨
، ٢٠١٨سوى لبذل اجلهد للحفاظ على نظمها بانتظام لكي تتجاوز العتبة املطلوبة يف عـام               

األطراف من منطقيت آسيا وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب سيتعني عليها بـذل            فإن البلدان   
اجلهد إلنشاء نظم رصد جديدة خمصصة ملسائل التصحر وتردي األراضي واجلفاف، يف حني             
سيتعني على البلدان األفريقية بذل اجلهد إلنشاء نظم جديدة ولتحـديث املوجـود منـها               

  .أو اليت مل حتّدث مرتفع نسبياً/لق أن عدد النظم اليت مل تشغل وومما يثري الق. وتشغيلها معاً
  ٢اجلدول 

 املسامهة الوطنيـة يف حتقيـق اهلـدف         -نظم رصد التصحر وتردي األراضي واجلفاف       
  )املنظور العاملي(

Subregion 2008–2009 

Planned for  

2010–2011 

Planned for  

2012–2013 

Planned for  

2014–2015 No plan 

Africa 12 2 11 2 1 

Asia 10 4 8 4 1 

LAC 4 5 3 2 2 

NMED 3 0 0 0 1 

CEE 5 0 2 1 0 

Global (total) 34 11 24 9 5 
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  ٢الشكل 
 املسامهة الوطنيـة يف حتقيـق اهلـدف         –نظم رصد التصحر وتردي األراضي واجلفاف       

  )املنظور العاملي(

12
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44
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5
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Africa Asia LAC NMED CEE Global
(total)

Monitoring system established

Monitoring system planned

No plans for monitoring system

  
  )التحليل من منظور إقليمي ودون إقليمي(األطراف املتأثرة البلدان    -باء   

عدد البلدان األطراف املتأثرة اليت أنشأت ودعمت نظاماً وطنياً لرصد التصحر وتـردي               -١  
  األراضي واجلفاف

  أفريقيا  )أ(  
ممن أجـاب علـى   )  يف املائة٤٠أو  ( أفريقيا    بلداً ٣٠ من أصل    ثنا عشر بلداً  ايتمتع    -٩

روح عليها هبذا الصدد بنظام رصد خمصص ملسائل التصحر وتـردي األراضـي             السؤال املط 
اليت ال متلك نظام رصد خمصص ملسائل       )  يف املائة  ٦٠أو   (١٨ل ومن بني البلدان ا   . واجلفاف

متلك نظام رصد بيئي يغطـي      )  يف املائة  ١٣(التصحر وتردي األراضي واجلفاف، أربعة منها       
ليس لـديها أي    )  يف املائة  ٢٠أو  (اضي واجلفاف، وستة    جزئيا مسائل التصحر وتردي األر    

  ). يف املائة٢٧أو (نظام، ومل جتب على السؤال مثانية بلدان 
وتعد منطقة مشال أفريقيا دون اإلقليمية املنطقة الوحيدة اليت يفوق فيها عدد البلدان               -١٠

البلدان اليت  ل التصحر وتردي األراضي واجلفاف عدد       ـاليت متلك نظام رصد خمصص ملسائ     
 يف املائة من بلـدان      ٣٣ يف املائة من بلدان وسط أفريقيا، و       ٤٢ومتلك  . ال متلك هذا النظام   

 يف املائة مـن بلـدان اجلنـوب         ٣٣ يف املائة من بلدان مشال أفريقيا، و       ٦٦شرق أفريقيا، و  
  .د على األقل من نظم الرص واحداً يف املائة من بلدان غرب أفريقيا نوعا٧٠ًاألفريقي، و
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   ٣اجلدول 
عدد البلدان األطراف املتأثرة اليت أنشأت ودعمت نظاماً وطنياً لرصد التصحر وتـردي             

  )أفريقيا(األراضي واجلفاف 

Subregion 

DLDD 
monitoring 

system 
established 

DLDD 
monitoring 

system 
functional 

DLDD 
monitoring 
system not 
functional 

DLDD 
monitoring 

system 
updated 

DLDD 
monitoring 
system not 

updated 

No DLDD-
specific 

monitoring 
system 

Environmental 
monitoring system 
partially covering 

DLDD 

No environmental 
monitoring system 

covering DLDD 

Central Africa 2 1 1 1 1 5 1 1 

Eastern Africa 1 1 0 1 0 3 1 0 

Northern Africa 2 2 0 0 2 1 0 1 

Southern Africa 2 0 2 0 2 4 0 1 

Western Africa 5 3 1 3 1 5 2 3 

Africa (total) 12 7 4 5 1 18 4 6 

  ٣الشكل 
عدد البلدان األطراف املتأثرة اليت أنشأت ودعمت نظاماً وطنياً لرصد التصحر وتـردي             

  )أفريقيا(األراضي واجلفاف 

DLDD-specific 
monitoring system

40%

No DLDD-specific 
monitoring system

60%

  
  آسيا  )ب(  

ممـن أجـاب   )  يف املائة٣٦أو  ( متأثراً آسيوياً بلدا٢٨ًتتمتع عشرة بلدان من أصل     -١١
خمصص ملسائل التصحر وتردي األراضي واجلفاف، يف حـني         على هذا السؤال بنظام رصد      

بنظام رصد بيئي ميكن استخدامه لرصـد التـصحر         )  يف املائة  ٥٧أو  ( آخر    بلداً ١٦تتمتع  
 يف املائة من البلدان األطراف املتأثرة اآلسيوية بـنمط  ٩٣وتتمتع  . وتردي األراضي واجلفاف  

  .كلها وإن مل تكن حمدَّثة دائماًواحد على األقل من نظم الرصد وقد بدأ تشغيلها 
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  ٤اجلدول 
عدد البلدان األطراف املتأثرة اليت أنشأت ودعمت نظاماً وطنياً لرصد التصحر وتـردي             

  )آسيا(األراضي واجلفاف 

Subregion 

DLDD 
monitoring 

system 
established 

DLDD 
monitoring 

system 
functional 

DLDD 
monitoring 
system not 
functional 

DLDD 
monitoring 

system 
updated 

DLDD 
monitoring 
system not 

updated 

No DLDD-
specific 

monitoring 
system 

Environmental 
monitoring system 
partially covering 

DLDD 

No environmental 
monitoring system 

covering DLDD 

Central Asia 0 0 0 0 0 5 4 0 

East Asia 1 1 0 1 0 1 1 0 

Pacific 2 2 0 1 0 2 2 0 

South Asia 1 1 0 1 0 3 3 0 

South East Asia 3 3 0 2 1 2 2 0 

West Asia 3 2 0 3 0 5 4 0 

Asia (total) 10 9 0 8 1 18 16 0 

  ٤الشكل 
عدد البلدان األطراف املتأثرة اليت أنشأت ودعمت نظاماً وطنياً لرصد التصحر وتـردي             

  )آسيا(األراضي واجلفاف 

DLDD-specific 
monitoring system

40%

No DLDD-
specific 

monitoring system
60%

  
  أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  )ج(  

منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب هي املنطقة ذات النسبة األدىن مـن حيـث                -١٢
ولكنها )  يف املائة  ٢٤(لتمتع بنظام رصد خمصص ملسائل التصحر وتردي األراضي واجلفاف          ا

 لرصد التـصحر وتـردي      ذات النسبة األعلى من حيث امتالك نظم بيئية مستخدمة جزئياً         
  ). يف املائة٥٩(األراضي واجلفاف 
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ـ  ومتلك مجيع بلدان األنديز وأمريكا الوسطى واملخروط اجلنويب نوعاً          -١٣  علـى   داً واح
  .األقل من نظم الرصد

  ٥اجلدول 
عدد البلدان األطراف املتأثرة اليت أنشأت ودعمت نظاماً وطنياً لرصد التصحر وتـردي             

  )أمريكا الالتينية والبحر الكارييب(األراضي واجلفاف 

Subregion 

DLDD 
monitoring 

system 
established 

DLDD 
monitoring 

system 
functional 

DLDD 
monitoring 
system not 
functional 

DLDD  
monitoring 

system 
updated 

DLDD 
monitoring 
system not 

updated 

No DLDD-
specific 

monitoring 
system 

Environmental 
monitoring system 
partially covering 

DLDD 

No environmental 
monitoring system 

covering DLDD 

Andean 1 1 0 0 1 2 2 0 

Caribbean 1 1 0 1 0 6 3 3 

Mesoamerica 0 0 0 0 0 4 4 0 

South Cone 2 1 0 2 0 1 1 0 

LAC (total)  4 3 0 3 1 13 10 3 

  ٥الشكل 
عدد البلدان األطراف املتأثرة اليت أنشأت ودعمت نظاماً وطنياً لرصد التصحر وتـردي             

  )أمريكا الالتينية والبحر الكارييب(األراضي واجلفاف 

D LD D -sp ecific 
monitoring sy s tem

24%

N o D LD D -
sp ecific 

monitoring sy stem
76%

  
  مشال البحر املتوسط  )د(  

. ظـم الرصـد    على األقل من ن     واحداً متلك مجيع بلدان مشال البحر املتوسط نوعاً        -١٤
ومجيع نظم الرصد املخصصة ملسائل التصحر وتردي األراضي واجلفاف املوجودة يف املنطقة            

وبذلك تكون منطقة مشال البحر املتوسط الرائدة بال منـازع يف جمـال             . مشغَّلة وحمدَّثة معاً  
  .امتالك نظم رصد وطنية
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  ٦اجلدول 
ماً وطنياً لرصد التصحر وتـردي      عدد البلدان األطراف املتأثرة اليت أنشأت ودعمت نظا       

  )مشال البحر املتوسط(األراضي واجلفاف 

Region 

DLDD 
monitoring 

system 
established 

DLDD 
monitoring 

system 
functional 

DLDD 
monitoring 
system not 
functional 

DLDD 
monitoring 

system 
updated 

DLDD 
monitoring 
system not 

updated 

No DLDD-
specific 

monitoring 
system 

Environmental 
monitoring system 
partially covering 

DLDD 

No environmental 
monitoring system 

covering DLDD 

NMED (total) 3 3 0 3 0 2 2 0 

  ٦الشكل 
عدد البلدان األطراف املتأثرة اليت أنشأت ودعمت نظاماً وطنياً لرصد التصحر وتـردي             

  )مشال البحر املتوسط(اجلفاف األراضي و

D LD D -sp ecific 
m on it o rin g sy s t em

6 0 %

N o  D LD D -
s p ecific m on it o rin g 

s y s t em
4 0%

  
  أوروبا الوسطى والشرقية  )ه(  

 يف  ٥٦أو  (تتمتع مخسة من أصل تسعة بلدان يف منطقة أوروبا الوسطى والـشرقية               -١٥
ممن أجاب على هذا السؤال بنظام رصد خمصص ملسائل التصحر وتـردي األراضـي              ) املائة

ومن بـني   ).  يف املائة يف اجملموع    ٣٣(مشغَّل وحمّدث يف ثالثة بلدان      وهذا النظام   . واجلفاف
البلدان األربعة اليت ال متلك نظام رصد خمصص ملسائل التصحر وتردي األراضي واجلفـاف،           

  . مسائل التصحر وتردي األراضي واجلفافمتلك ثالثة منها نظام رصد بيئي يغطي جزئياً
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  ٧اجلدول 
أثرة اليت أنشأت ودعمت نظاماً وطنياً لرصد التصحر وتـردي          عدد البلدان األطراف املت   

  )أوروبا الوسطى والشرقية(األراضي واجلفاف 

Region 

DLDD 
monitoring 

system 
established 

DLDD 
monitoring 

system 
functional 

DLDD 
monitoring 
system not 
functional 

DLDD 
monitoring 

system 
updated 

DLDD 
monitoring 
system not 

updated 

No DLDD-
specific 

monitoring 
system 

Environmental 
monitoring system 
partially covering 

DLDD 

No environmental 
monitoring system 

covering DLDD 

CEE (total) 5 4 1 3 1 4 3 1 

  ٧الشكل 
 لرصد التصحر وتـردي     عدد البلدان األطراف املتأثرة اليت أنشأت ودعمت نظاماً وطنياً        

  )أوروبا الوسطى والشرقية(األراضي واجلفاف 

D LD D -sp ecific 
monitoring sy s tem

56%

N o D LD D -sp ecific 
monitoring sy st em

44%

  
  املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف  -٢  

 يف املائة من البلدان األطراف املتـأثرة        ٦٠، يكون ما ال يقل عن       ٢٠١٨لول عام   حب  
مت نظماً وطنية لرصد التـصحر      وكيانات اإلبالغ دون اإلقليمية واإلقليمية قد أنشأت ودع       

  .وتردي األراضي واجلفاف
  .)اهلدف، CONS-O-8، املرفق الثالث، مؤشر األداء ٩-م أ/١٣نظر املقرر ا(

  أفريقيا  )أ(  
 يف املائة من البلدان األطراف      ٤٠ على اعتبار أن      نسبياً يبدو الوضع يف أفريقيا جيداً      -١٦

 يف  ١٣رصد التصحر وتردي األراضي واجلفـاف و      املتأثرة األفريقية أنشأت نظماً خمصصة ل     
 مسائل التصحر وتردي األراضي     املائة من البلدان األخرى متلك نظام رصد بيئي يغطي جزئياً         

 فقط ال ينوي إنشاء نظام رصد وطين، فإن ذلك يعين أن             واحداً  إىل أن بلداً   ونظراً. واجلفاف
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 قد أنشأت نظام رصـد      ألفريقية تقريباً  ستكون مجيع البلدان األطراف املتأثرة ا      ٢٠١٨حبلول  
 بلـدان   ٥على أنه يتعني إيالء عناية خاصة لتشغيل وحتديث هذه النظم، ذلـك أن              . وطين

 يف املائة من جمموع البلـدان       ١٧أو  ( أنشأ نظام رصد وطين       بلداً ١٢أفريقية فقط من أصل     
  .عاً نظام رصد وطين مشغَّل وحمدَّث ملديها حالياً) األفريقية املتأثرة

  ٨اجلدول 
 املسامهة الوطنيـة يف حتقيـق اهلـدف         -نظم رصد التصحر وتردي األراضي واجلفاف       

  )أفريقيا(

Subregion 2008–2009 

Planned for  

2010–2011 

Planned for  

2012–2013 

Planned for  

2014–2015 No plan 

Central Africa 2 1 3 0 1 
Eastern Africa 1 0 2 1 0 
Northern Africa 2 0 1 0 0 
Southern Africa 2 0 2 0 0 
Western Africa 5 1 3 1 0 
Africa (total) 12 2 11 2 1 

  ٨الشكل 
 املسامهة الوطنيـة يف حتقيـق اهلـدف         -نظم رصد التصحر وتردي األراضي واجلفاف       

  )أفريقيا(

2
1

2 2

5

12

4
3

1
2

5

15

1
0 0 0 0

1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Central
Africa

Eastern
Africa

Northern
Africa

Southern
Africa

Western
Africa

Africa
(total)

Monitoring system established

Monitoring system planned

No plans for monitoring system

  
  آسيا  )ب(  

 لرصـد    خمصصاً لدان األطراف املتأثرة اآلسيوية نظاماً     يف املائة من الب    ٣٦كان لدى     -١٧
 يف املائة من    ٥٧  ومتلك حالياً  ٢٠٠٩-٢٠٠٨التصحر وتردي األراضي واجلفاف يف الفترة       
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.  ملسائل التصحر وتردي األراضي واجلفاف     البلدان األخرى نظام رصد بيئي يستخدم جزئياً      
 ميكن استخدامه ألغراض رصد     اآلن نظاماً  متلك   ويعين ذلك أن مجيع البلدان اآلسيوية تقريباً      

وأبلغ بلد واحد فقط أنه ال ينوي إنشاء نظـام رصـد            . التصحر وتردي األراضي واجلفاف   
 جيري تشغيلها وحتديثها، تكـون       نظم رصد موجودة حالياً    ١٠ من أصل    ٨ومبا أن   . وطين

 كان من األجدى    وبذلك، رمبا .  يف املائة  ٦٠ل آسيا بذلك يف وضع جيد يؤهلها لبلوغ عتبة ا        
 بذل مزيد من اجلهود ال سيما يف آسيا الوسطى اليت ال يوجد فيها بلد واحد ميلـك حاليـاً                  

  . لرصد التصحر وتردي األراضي واجلفاف خمصصاًنظاماً
  ٩اجلدول 

  )آسيا( املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف -نظم رصد التصحر وتردي األراضي واجلفاف 

Subregion 2008–2009 

Planned for  

2010–2011 

Planned for  

2012–2013 

Planned for  

2014–2015 No plan 

Central Asia 0 1 3 1 0 
East Asia 1 0 1 0 0 
Pacific 2 2 0 0 0 
South Asia 1 0 0 1 1 
South East Asia 3 0 2 0 0 
West Asia 3 1 2 2 0 
Asia (total) 10 4 8 4 1 

  ٩الشكل 
  )آسيا( املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف -وتردي األراضي واجلفاف نظم رصد التصحر 
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  أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  )ج(  
 يف املائـة مـن      ٢٤أو  (هناك يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب أربعة بلدان فقط            -١٨

صحر وتردي األراضي واجلفاف، وهذا النظـام        لرصد الت   خمصصاً متلك نظاماً ) البلدان املتأثرة 
 يف  ٥٩أو  ( بلدان أخـرى     ١٠على أن   . وهذه النسبة منخفضة نسبيا   . مشغَّل وحمدَّث يف ثالثة منها    

متلك نظام رصد يفي جزئيا بأغراض اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة             ) املائة من اجملموع  
يكا الالتينية والبحر الكارييب ال ينويان     إىل أن بلدين فقط من بلدان منطقة أمر        ونظراً. التصحر

وينبغـي أن   . إنشاء نظام للرصد، ينتظر أن تكون املنطقة يف وضع جيد يف السنوات القادمة            
  خمصـصاً  تبذل املزيد من اجلهود يف أمريكا الوسطى حيث ال يوجد بلد واحد ميلك نظامـاً              

  .لرصد التصحر وتردي األراضي واجلفاف
  ١٠اجلدول 

أمريكا ( املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف -صحر وتردي األراضي واجلفاف نظم رصد الت
  )الالتينية والبحر الكارييب

Subregion 2008–2009 

Planned for  

2010–2011 

Planned for  

2012–2013 

Planned for  

2014–2015 No plan 

Andean  1 1 0 1 0 
Caribbean 1 3 1 0 2 
Mesoamerica 0 0 2 1 0 
South Cone 2 1 0 0 0 
LAC (total) 4 5 3 2 2 

  ١٠الشكل 
أمريكا ( املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف -نظم رصد التصحر وتردي األراضي واجلفاف 

  )الالتينية والبحر الكارييب
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  منطقة مشال البحر املتوسط  )د(  
فثالثة بلدان مـن    . بالفعل أن بلغت حد العتبة    لقد سبق ملنطقة مشال البحر املتوسط         -١٩

 لرصد التصحر وتـردي   خمصصاً نظاماًلديها أصالً)  يف املائة من اجملموع٦٠أو (أصل مخسة  
وميلك البلدان اآلخران نظم ميكـن اسـتخدامها        . األراضي واجلفاف وكلها مشغَّلة وحمدَّثة    

  .ألغراض اإلبالغ يف إطار االتفاقية

  ١١اجلدول 
مشال ( املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف       - التصحر وتردي األراضي واجلفاف      نظم رصد 

  )البحر املتوسط

Region 2008–2009 

Planned for  

2010–2011 

Planned for  

2012–2013 

Planned for  

2014–2015 No plan 

NMED (total) 3 0 0 0 1 

  ١١الشكل 
مشال (امهة الوطنية يف حتقيق اهلدف       املس -نظم رصد التصحر وتردي األراضي واجلفاف       

  )البحر املتوسط

3

0

1

0

1

2

3

4

Monitoring system established

Monitoring system planned

No plans for monitoring system

  
  أوروبا الوسطى والشرقية  )ه(  

جتد أوروبا الوسطى والشرقية نفسها يف وضع جيد مبا فيه الكفاية فيما خيص نظـم                 -٢٠
  نظامـاً متلـك )  يف املائة٥٥أو (الرصد الوطنية، ذلك أن مخسة بلدان من أصل تسعة بلدان         

 يف  ٣٣أو  (وتتمتع ثالثة بلدان أخـرى      .  لرصد التصحر وتردي األراضي واجلفاف     خمصصاً
 إىل أن مجيـع     ونظـراً .  مسائل التصحر وتردي األراضي واجلفاف     بنظام يغطي جزئياً  ) املائة

بلدان املنطقة لديها نية إلنشاء نظام للرصد، فمن املفروض أال تواجه منطقة أوروبا الوسطى              
  .٢٠١٨ية أية مشكلة لبلوغ حد العتبة حبلول عام والشرق
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  ١٢اجلدول 
أوروبا ( املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف -نظم رصد التصحر وتردي األراضي واجلفاف  

  )الوسطى والشرقية

Region 2008–2009 

Planned for  

2010–2011 

Planned for  

2012–2013 

Planned for  

2014–2015 No plan 

CEE (total) 5 0 2 1 0 

  ١٢الشكل 
أوروبا ( املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف -نظم رصد التصحر وتردي األراضي واجلفاف  

  )الوسطى والشرقية
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Monitoring system established

Monitoring system planned

No plans for monitoring system

  
  البلدان األطراف املتقدمة  -جيم   

ـ /أو يف املناطق  /عدد نظم الرصد اليت أنشئت يف البلدان األطراف املتأثرة و           -١   اطق دون  املن
  أو مايل من البلدان األطراف املتقدمة/اإلقليمية يف إطار االتفاقية بدعم تقين و

 على السؤال املطروح عليها، ومل تـرد         بلداً ١٢ردت تسعة بلدان متقدمة من أصل         -٢١
وأفاد بلد واحد أنه مل يقدم أي دعم للنظم الوطنية لرصـد التـصحر وتـردي     . ثالثة بلدان 

ويتضح من البيانات املتاحة أن نظم الرصـد        .  البلدان األطراف املتأثرة   األراضي واجلفاف يف  
البيئية غري املخصصة ملسائل التصحر وتردي األراضي واجلفاف ولكنها مفيدة لإلبـالغ يف             
إطار االتفاقية تتمتع بدعم أكرب بكثري مما حتظى به النظم املخصصة ملسائل التصحر وتـردي               

 إىل عـام    ٢٠٠٨د النظم املدعومة مستقرا مبدئيا من عـام         وقد ظل عد  . األراضي واجلفاف 
 من منطلق أن نسبة عالية من البلدان األطـراف          ويتضح ثبات مستوى الدعم أيضاً    . ٢٠٠٩

أفادت أهنا كانـت تقـدم      ) مخسة من أصل تسعة، ومل يرد بلدان      (املتقدمة اليت تقدم الدعم     
 ٢٠٠٨دان املستفيدة قبل وبعد عـام       ، كما أن قائمة البل    ٢٠٠٨الدعم هلذه النظم قبل عام      
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.  طيلـة عـدة سـنوات      تكشف أن العديد من البلدان األطراف املتأثرة قد تلقت الـدعم          
  مدعوماً  نظاماً ٣٣وباإلضافة إىل ذلك، أفادت بلدان أطراف متقدمة أن مبلغ علمها هو أن             

  .ال يزال مشّغال وحيدَّث بانتظام
 يف  ٤٥ و ٢٠٠٨ برنامج رصد مدعوم يف عام       ٤٢ وبالنظر إىل أنه كان هناك إمجاالً       -٢٢
، وأن بلدين مل يردا على هذا السؤال، ميكن القول إن العديـد مـن البلـدان                 ٢٠٠٩عام  

األطراف املتقدمة بصدد تقدمي دعم طويل األمد لنظم الرصد يف بلدان أطراف نامية متـأثرة               
  .وأن هذا الدعم قد أسفر عن إجياد نظم رصد مستدامة وعاملة

  ١٣ول اجلد
املنـاطق دون   /أو يف املناطق  /عدد نظم الرصد اليت أنشئت يف البلدان األطراف املتأثرة و         

  أو مايل من البلدان األطراف املتقدمة/اإلقليمية يف إطار االتفاقية بدعم تقين و

 

Monitoring systems 
for DLDD 

supported in 2008 

Monitoring systems 
for DLDD supported 

in 2009 

Environmental 
monitoring systems 

not specific to DLDD 
but that may 
contribute to 

UNCCD reporting 
supported in 2008  

Environmental 
monitoring systems 

not specific to DLDD 
but that may 
contribute to 

UNCCD reporting 
supported in 2009 

Developed  
country 
Parties (total) 15 17 27 28 

  ١٣الشكل 
املنـاطق دون   /أو يف املناطق  /عدد نظم الرصد اليت أنشئت يف البلدان األطراف املتأثرة و         

  أو مايل من البلدان األطراف املتقدمة/اإلقليمية يف إطار االتفاقية بدعم تقين و
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  بلداً ٣٤، كان   ٢٠٠٨فقبل عام   . للدعم املقدم  التوزيع اجلغرايف    ١٤ويبّين اجلدول     -٢٣
يتلقى الدعم، وكان كل واحد من هذه البلدان، باستثناء بلد واحد، يتلقى الدعم من بلـد                

تلقت أفريقيا الدعم من ثالثة بلـدان       (وكانت منطقتان تتلقيان الدعم     . طرف متقدم واحد  
. حناء خمتلفة مـن العـامل     وذكرت ثالثة بلدان أطراف أهنا قدمت الدعم أل       ) أطراف متقدمة 

 منها يتلقـى     بلداً ٢٧ - يتلقى الدعم     بلداً ٣٣، كان   ٢٠٠٩-٢٠٠٨وخالل فترة اإلبالغ    
 بلـدان   ٣ من بلدين طرفني متقدمني، وبلدان مـن         ٤الدعم من بلد طرف متقدم واحد، و      

دة وكانت منطقتان دون إقليميتني أفريقيتني ومنطقة دون إقليمية آسيوية واح     . أطراف متقدمة 
كانت تتلقى الدعم من ثالثـة  ) أفريقيا(منها واحدة   (تتلقى الدعم، عالوة على ثالث مناطق       

  ).بلدان أطراف متقدمة
  ١٤اجلدول 

التوزيع اجلغرايف للمساعدة املقدمة من البلدان األطراف املتقدمة لنظم الرصد يف البلدان            
  األطراف املتأثرة

Entity 
Number of entities supported before 

2008 
Number of entities supported in  

2008–2009 
Africa  

18 countries and region 
 17 countries and 2 subregions 

and region 
Central Africa            6 2 and subregion 
Eastern Africa            2 1 
Northern Africa           6 5   
Southern Africa           0 0 
Western Africa         4 9 and subregion 
Asia                           10 countries 14 countries and 1 subregion 
Central Asia              5 5 
East Asia 1 2 
Pacific                   0 Subregion 
South Asia                 0 0 
South East Asia           1 4 
West Asia                 3 3 
Latin America and the 
Caribbean  5 countries Region 
Andean                    1 0 
Caribbean                 1 0 
Mesoamerica  1 0 
South Cone            2 0 
Northern Mediterranean         0 1 
Central and Eastern Europe 1 country and region 1 country and region 
Support provided worldwide 1 1 
Total 34 countries, 2 regions and 

worldwide 
33 countries, 3 subregions, 3 

regions and worldwide 
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 خمصـصة   إىل أن البلدان األطراف املتقدمة قدمت الدعم لنظم رصد ليـست           ونظراً  -٢٤
ملسائل التصحر وتردي األراضي واجلفاف أكثر بكثري مما قدمته للنظم املخصـصة لرصـد              
التصحر وتردي األراضي واجلفاف، فمن اجلدير بالذكر أن معظم تلك املساعدة قـدِّمت يف              

  .إطار املبادرات املتصلة باالتفاقية
طـار املـساعدة   بيد أنه اُضطلع كذلك مببادرات أخرى مثل تلك اليت جـرت يف إ      -٢٥

اإلمنائية الرمسية أو يف إطار البحوث الدولية أو الدعم املقدم لنظم الرصد اجلـوي الزراعـي                
واملائي، وهي املبادرات اليت أتاحت إىل حد ما معلومات متصلة مبسائل التـصحر وتـردي               

  .األراضي واجلفاف
الت قُـدم   ففي ست من أصل سبع حا     : وكان الدعم املقدم ذي طابع تقين أساساً        -٢٦

 ويف أربع حاالت، كان الدعم إمـا ماليـاً        . دعم تقين إما لوحده أو باالقتران مع دعم مايل        
  . أو باالقتران مع دعم تقينخالصاً

  ١٥اجلدول 
إطار ونوع الدعم املقدم من البلدان األطراف املتقدمة إىل نظـم الرصـد يف البلـدان                

  األطراف املتأثرة
Framework of support Type of support 

 

UNCCD-
related 

initiative 
CBD-related 

initiative 

UNFCCC-
related 

initiative Other 
Mainly 

technical 
Mainly 

financial 

B
o
t
h

Developed country 
Parties (total) 4 1 1 4 3 1  

  املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف  -٢  

 املائة من البلدان األطراف املتـأثرة        يف ٦٠، يكون ما ال يقل عن       ٢٠١٨حبلول عام     
وكيانات اإلبالغ دون اإلقليمية واإلقليمية قد أنشأت ودعمت نظماً وطنية لرصد التـصحر             

  .وتردي األراضي واجلفاف
  ).، اهلدفCONS-O-8، املرفق الثالث، مؤشر األداء ٩-م أ/١٣نظر املقرر ا(

 كانت تعتزم، وقت اإلبـالغ، تقـدمي     لقد ُسئلت البلدان األطراف املتقدمة عما إذا        -٢٧
املناطق دون اإلقليمية من أجل /أو املناطق/الدعم لواحد أو أكثر من البلدان األطراف املتأثرة و      

  .التصحر وتردي األراضي واجلفافإنشاء نظم رصد خمصصة ملسائل 
وكانت ثالثة بلدان مـن  . وردت ست بلدان على هذا السؤال ومل ترد ست أخرى     -٢٨
ن اليت ردت قد أعربت عن نيتها تقدمي دعم لنظم وطنية لرصد التصحر وتردي األراضي      البلدا

واجلفاف يف بلدان أطراف متأثرة، وذكرت ثالثة أهنا ليس لديها خطط لتقدمي مثـل هـذا                
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، بينما قرر بلد واحد أن يقدم ٢٠١١-٢٠١٠وقد قرر بلدان تقدمي هذا الدعم للفترة    . الدعم
وأبلغ البلد الوحيد الذي سبق له أن حدد املنطقة اليت ستستفيد . ٢٠١٣-٢٠١٢دعمه للفترة 

  .من دعمه يف املستقبل أنه سيدعم منطقة وسط أفريقيا دون اإلقليمية

  مرفق البيئة العاملية   -دال   
وعقب تبادل جرى بـني     . مل يقدم مرفق البيئة العاملية أجوبة تتعلق مبؤشر األداء هذا           -٢٩

 لصعوبات متعلقة جبمع البيانـات وتـوافر        اقية، ذكر املرفق أنه، نظراً    ق واالتف ـأمانيت املرف 
وسـُتدرج  . ، لن يكون يف مقدوره اإلبالغ على أساس مجيع مؤشرات األداء          البيانات داخلياً 

اإلسهامات بشأن القيود اليت تعترض ورود البيانات من مرفق البيئة العاملية يف العملية التتبعية              
مي معلومات ذات الصلة إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورات           من أجل متكينه من تقد    

  .اإلبالغ املقبلة

  ٤-٣ و٣-٣ بالنسبة للنتيجتني ١٠مؤشر األداء املوحد املتعلق باهلدف    - ثالثاً  

ملنقحـة   اإلقليميةدون  برامج العمل   /برامج العمل اإلقليمية  /عدد برامج العمل الوطنية     
وتفاعالهتا وتفاعالت   تدهور األراضي واجلفاف  /وامل املؤثرة يف التصحر   اليت تعكس معرفة الع   

  .البيولوجي تدهور األراضي واجلفاف مع تغري املناخ والتنوع/التصحر
  ).، املرفق الثالث٩-م أ/١٣ يف املقرر  CONS-O-10نظر مؤشر األداءا(

 املتأثرة اليت متلـك     مل ُيطلب اإلبالغ عن مؤشر األداء هذا إال من البلدان األطراف            -٣٠
، مل يكن ميلك    ٢٠٠٩-٢٠٠٨ويف فترة اإلبالغ    . برنامج عمل وطين متوائم مع االستراتيجية     

برنامج عمل وطين متوائم مع االستراتيجية سوى بلدان طرفان متأثران، يف حني كانت حالة              
 يف هـذه   وبالتايل، فإن التحليـل )٣(مواءمة برنامج العمل الوطين بالنسبة للبعض غري واضحة      

  . على األجوبة اليت قدمها هذان البلداناحلالة كان مقتصراً

__________ 

 .، الفصل الثاينICCD/CRIC(9)/4نظر ا )٣(
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  لتحليل من منظور عامليا    

املنقحة اليت   اإلقليميةدون  برامج العمل   /برامج العمل اإلقليمية  /عدد برامج العمل الوطنية     -١  
ت وتفاعالهتا وتفاعال  تدهور األراضي واجلفاف  /تعكس معرفة العوامل املؤثرة يف التصحر     

  البيولوجي تدهور األراضي واجلفاف مع تغري املناخ والتنوع/التصحر
ـ   ذكر كال البلدين الذين ميلكان برنامج عمل وطين متوائماً          -٣١ ة يف  ـ مع االستراتيجي

واحد يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب واآلخر يف منطقـة            (٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة  
د الوارد يف برنامج كل منهما للعوامـل البيوفيزيائيـة          أن التحدي ) أوروبا الوسطى والشرقية  

وبّين كال البلـدين أن هـذا       .  االقتصادية املؤثرة وتفاعلها مبين على املعرفة      -واالجتماعية  
  .التحديد يقوم على معارف متخصصة ومعارف تقليدية

  أن التحليل الوارد يف برنامج كل منـهما للتفاعـل بـني            وأبلغ كال البلدين أيضاً     -٣٢
التكيف مع تغري   /آثار اجلفاف واستصالح األراضي املتردية والتخفيف من آثار       التخفيف من   

ويف . معارف متخصصة ومعارف تقليديـة    املناخ واحلفاظ على التنوع البيولوجي يقوم على        
أو انعكست يف   /األخري، ذكر كال البلدين كذلك أن مسألة ختفيف آثار اجلفاف قد ُحلّلت و            

  .بّينة يف برنامج العمل الوطينبعض األعمال امل

  املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف  -٢  

بـرامج العمـل     يف املائة من     ٧٠، جيب أن يكون ما ال يقل عن         ٢٠١٨حبلول عام     
 قد اجتاز بنجاح تقييماً ذاتياً املنقحة برامج العمل اإلقليمية/برامج العمل دون اإلقليمية/الوطنية

  .جيد النوعية
  ).، اهلدفCONS-O-10 ، املرفق الثالث، مؤشر األداء٩-م أ/١٣قرر انظر امل(

 مع االستراتيجية يف  إىل أن كال البلدين الذين ميلكان برنامج عمل وطين متوائماً        نظراً  -٣٣
 قد أجريا عملية التقييم الذايت بنجاح، فمن الطبيعي أن تكون نـسبة             ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة  

 هلذا العدد الضئيل من البلدان اليت متلـك         بيد أنه نظراً  . ئة يف املا  ١٠٠حتقيق هذا اهلدف هي     
 مع االستراتيجية يف فترة اإلبالغ، ال ميكن اختاذ هذه النـسبة املئويـة              برنامج عمل متوائماً  

  .كمؤشر صحيح من الناحية اإلحصائية على حتقيق هذا اهلدف
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   ٥-٣يجة  بالنسبة للنت١١مؤشر األداء املوحد املتعلق باهلدف    - رابعاً

نوع أنظمة تقاسم املعرفة املتصلة بالتصحر وتردي األراضـي واجلفـاف وعـددها               
ومستخدموها على املستويات العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية الوارد وصفها على           

  املوقع الشبكي لالتفاقية
  ).، املرفق الثالث٩-م أ/١٣يف املقرر   CONS-O-11انظر مؤشر األداء(

نظام قائم على شـبكة اإلنترنـت يتـضمن         "يعرَّف نظام تقاسم املعارف على أنه         -٣٤
معلومات ُمهيكَلة تقدمها عدة مصادر أو شبكة تيسر تقاسم املعارف بني األعضاء، مبـا يف               

وقد طُلب من األعـضاء إدراج أي       . )٤("ذلك جتميع أفضل املمارسات والتجارب الناجحة     
ة مبسائل التصحر وتردي األراضي واجلفاف موجـود علـى          نظام لتقاسم املعارف ذي صل    

. نترنت والعدد املقّدر للمستخدمني سـنوياً     إلاملستوى القطري وإيراد وصلة له على شبكة ا       
وجتدر املالحظة أن بعض البيانات اليت قدمت ليست متوافقة مع تعريف نظم تقاسم املعارف              

 .ظام لتقاسم املعارف على املستوى القطـري      املذكور أعاله، وأن البعض اآلخر ال يعكس وجود ن        
على أن مجيع املعلومات املقدمة من البلدان األطراف مدرجة يف التحليل أدنـاه، باسـتثناء               
البيانات املتعلقة بالعدد املقدر ملستخدمي هذه النظم، على اعتبار أن هذه البيانات، يف حاالت      

نترنت إلومبجرد تضمني موقع االتفاقية على ا. عديدة، إما أهنا مل تقدم وإما أهنا مل تكن متسقة
قاعدة بيانات مواضيعية بشأن نظم تقاسم املعارف على حنو ما أفادت به األطراف يف عملية               

  .اإلبالغ، ستقدم املزيد من املعلومات املفصلة واملصنفة بشأن نظم تقاسم املعارف

  التحليل من منظور عاملي   -ألف   

عرفة املتصلة بالتـصحر وتـردي األراضـي واجلفـاف وعـددها            نوع أنظمة تقاسم امل      -١  
ومستخدموها على املستويات العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية الوارد وصفها          

  على املوقع الشبكي لالتفاقية
نترنـت  إل وصلة على ا٣٢٦ أنظمة تقاسم املعارف و  ٣٠٨ب  أبلغت األطراف إمجاالً    -٣٥

  .لعاملي بثالثةيف حني أبلغت اآللية ا
 ١٠٥ من أفريقيـا و    ٨٤( لتقاسم املعارف     نظاماً ٢٤٢ب وأبلغت البلدان األطراف املتأثرة       -٣٦

 مـن  ١٤ من مشال البحر املتوسط و١١ من أمريكا الالتينية والبحر الكارييب و      ٢٨من آسيا و  
  .نظم من هذه ال٦٦ب يف حني أبلغت البلدان األطراف املتقدمة ) أوروبا الوسطى والشرقية

__________ 
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 ١١٧ من أفريقيا و   ٧٤(نترنت  إل وصلة على ا   ٢٦٣وقدمت البلدان األطراف املتأثرة       -٣٧
 مـن   ٤٠ من مشال البحر املتوسط و     ٩ من أمريكا الالتينية والبحر الكارييب و      ٢٣من آسيا و  

 وصـلة علـى     ٦٣يف حني قدمت البلدان األطـراف املتقدمـة         ) أوروبا الوسطى والشرقية  
  .نترنتإلا

  اإلمجايلاهلدف    -٢  

، تكون قد متت إعادة هيكلة املوقع الشبكي لالتفاقية ليشمل قاعدة      ٢٠١٠حبلول عام     
بيانات موضوعية بشأن املقررات والوثائق ذات الصلة كجزء من نظـام اسـتعراض األداء              

  .وتقييم التنفيذ
  ).اهلدف، CONS-O-11، املرفق الثالث، مؤشر األداء ٩-م أ/١٣انظر املقرر (

 تـشرين   ١٢( إىل أن الفترة الزمنية الفاصلة بني األجل النهائي لتقدمي التقارير            ظراًن  -٣٨
قصرية ) ٢٠١٠ديسمرب  /مطلع كانون األول  (ووقت إعداد هذا التقرير     ) ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين
 إىل أن املعلومات املقدمة من األطراف كانت يف حاجة إىل مزيد من التجهيز،              راًـ، ونظ جداً

وقع الشبكي لالتفاقية يف الوقت احلاضر قاعدة بيانات مواضيعية عـن نظـم             ال يوجد يف امل   
وُيتـوخى إنـشاء قاعـدة      . تقاسم املعارف كجزء من نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ        

  .٢٠١١البيانات هذه وإتاحتها على املوقع الشبكي لالتفاقية يف عام 

  )إقليميدون ور إقليمي والتحليل من منظ(البلدان األطراف املتأثرة    -باء   

نوع أنظمة تقاسم املعرفة املتصلة بالتـصحر وتـردي األراضـي واجلفـاف وعـددها                   
ومستخدموها على املستويات العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية الوارد وصفها          

  على املوقع الشبكي لالتفاقية

  أفريقيا  )أ(  
نترنت مـن قبـل البلـدان    إل وصلة على ا٧٤ و نظاما٨٤ًلقد أُبلغ يف اجملموع عن       -٣٩

 ١١ نظم ووصلة واحدة من بلدان وسط أفريقيا األطراف و         ٤األفريقية األطراف، كان منها     
 وصالت من بلدان مشـال      ٦ نظم و  ٨ وصالت من بلدان شرق أفريقيا األطراف و       ٩ و نظاماً

 وصـلة مـن     ٣٥ و  نظاماً ٣٥ وصلة من بلدان اجلنوب األفريقي و      ٢٣ و  نظاماً ٢٦أفريقيا و 
  .منطقة غرب أفريقيا دون اإلقليمية



ICCD/CRIC(9)/5 

25 GE.10-63965 

  آسيا  )ب(  
 وصلة إنترنت، كـان     ١١٧ نظم و  ١٠٥ت البلدان اآلسيوية األطراف عن      ـوأبلغ  -٤٠

 وصالت من بلدان شـرق      ٦ نظم و  ٦ وصلة من بلدان وسط آسيا، و      ٢٨ و  نظاماً ٢٨منها  
لة من بلدان جنوب     وص ٣٧ و  نظاماً ١٩ نظم ووصلتان من دول احمليط اهلادئ، و       ١٠آسيا، و 
 وصلة مـن    ٢١ و  نظاماً ٢٢ وصلة من بلدان جنوب شرق آسيا، و       ٢٣ و  نظاماً ٢٠آسيا، و 

  .بلدان غرب آسيا

  أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  )ج(  
 وصـلة  ٢٣ و نظاماً ٢٨أبلغت بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب األطراف عن           -٤١

 ٧ نظـم و   ٩ن منطقة األنديز دون اإلقليميـة، و       وصالت م  ٥ نظم و  ٥إنترنت، كان منها    
 ٣ نظم و  ٥ وصالت من أمريكا الوسطى، و     ٨ نظم و  ٩وصالت من بلدان البحر الكارييب، و     
  .وصالت من بلدان املخروط اجلنويب

  مشال البحر املتوسط  )د(  
  . وصالت إنترنت٩ و نظاما١١ًقدمت بلدان مشال البحر املتوسط معلومات عن   -٤٢

  الوسطى والشرقيةأوروبا   )ه(  
  . وصلة إنترنت٤٠ و نظاما١٤ًأبلغت بلدان أوروبا الوسطى والشرقية عن   -٤٣

  البلدان األطراف املتقدمة   -جيم   

نوع أنظمة تقاسم املعرفة املتصلة بالتـصحر وتـردي األراضـي واجلفـاف وعـددها                   
ة الوارد وصفها   ومستخدموها على املستويات العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطني       

  على املوقع الشبكي لالتفاقية
  . وصلة إنترنت٦٣ و نظاما٦٦ًأبلغت البلدان األطراف املتقدمة عن   -٤٤

  مرفق البيئة العاملية   -دال   
ولالطـالع علـى    . مل يقدم مرفق البيئة العاملية أجوبة فيما يتعلق مبؤشر األداء هذا            -٤٥

  . أعاله٢٩العاملية، يرجى الرجوع إىل الفقرة معلومات فيما يتعلق بإفادة مرفق البيئة 
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  اآللية العاملية  -هاء   
أبلغت اآللية العاملية عن ثالثة نظم لتقاسم املعارف قائمة هي املوقع الشبكي لآلليـة                -٤٦

جهاز املعلومات املالية اخلاصة بتردي األراضي الذي يقدم معلومـات عـن       العاملية نفسها، و  
وسـيتناول  . ديات التفاعلية على االنترنت اليت أنشأهتا اآللية العامليـة        املساعدة املقدمة، واملنت  

  .٢٠١١موقع االتفاقية على االنترنت كل هذه العناوين يف عام 

  االستنتاجات   - خامساً 
 ملا هو عليه اسـتخدام العلـم والتكنولوجيـا          ميكن رسم صورة تفاؤلية نسبياً      -٤٧

فيما يتصل باهلدف ود اليت تبذهلا لتنفيذ االتفاقية واملعارف من قبل الدول األطراف يف اجله
وتدرك البلدان األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمة سواء        . التنفيذي قيد البحث  

بسواء أمهية اتباع هنج قائم على أسس علمية إزاء مسائل التصحر وتـردي األراضـي               
عاملة يف جمال مكافحة التصحر     واجلفاف وتقاسم املعارف فيما بني األطراف واملنظمات ال       

  .وتردي األراضي واجلفاف
وميكن تلمس جدوى النظم الوطنية لرصد التصحر وتردي األراضي واجلفـاف             -٤٨

من منطلق أن التقارير اليت قدمتها البلدان األطراف املتأثرة يف دورة اإلبالغ اجلارية كانت 
ى البلدان األطـراف املتـأثرة       يف املائة، وهو ما يعكس حقيقة أن لد        ٩٣مكتملة بنسبة   

  .قاعدة معلوماتية صلبة تستند إليها ألغراض اإلبالغ يف إطار االتفاقية
  وطنيـاً   يف املائة من البلدان األطراف املتأثرة اليت متلك بالفعل نظاماً          ٣٨وهناك    -٤٩

 يف  ٢٥ لرصد التصحر وتردي األراضي واجلفاف، وهي نظم عاملة وحمّدثـة يف             خمصصاً
 يف املائة من البلدان املتأثرة املتبقية اليت ال متلـك       ٦٢ومن أصل   . من البلدان املتأثرة  املائة  
 يف املائة منها لـديها      ٣٩ لرصد التصحر وتردي األراضي واجلفاف،        خمصصاً  وطنياً نظاماً

 ينـوهذا يع . افـ مسائل التصحر وتردي األراضي واجلف     نظام رصد بيئي يغطي جزئياً    
ل مـن   ـ على األق   واحداً  نوعاً  البلدان األطراف املتأثرة متلك حالياً      يف املائة من   ٧٧أن  

  .نظم الرصد
 أدىن نسبة من النظم املخصصة لرصـد التـصحر وتـردي            ولدى أفريقيا حالياً    -٥٠

 ومن نظم الرصد البيئية غـري املخصـصة         األراضي واجلفاف احملّدثة والعاملة يف آن معاً      
فاف ولكن بإمكاهنا تقدمي معلومـات عـن هـذه          ملسائل التصحر وتردي األراضي واجل    

  .املسائل، بالرغم من أن أفريقيا تلقت احلصة األكرب من الدعم من البلدان األطراف املتقدمة
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وعلى العموم، قّدمت البلدان األطراف املتقدمة مستويات عاليـة مـن الـدعم         -٥١
ىل الـنظم غـري      إ  أساساً إلنشاء نظم رصد على مدى عدد من السنوات، وكان موّجهاً         

  .املخصصة ملسائل التصحر وتردي األراضي واجلفاف
  . وصلة إنترنت٣٢٦ نظم لتقاسم املعارف و٣٠٨ عن وقد أبلغت األطراف إمجاالً  -٥٢
 لتدين عدد البلدان اليت واءمت بـرامج العمـل الوطنيـة لـديها مـع                ونظراً  -٥٣

ن تنوي القيام بذلك يف     ، وألن الكثري من البلدا    ٢٠٠٩-٢٠٠٨االستراتيجية يف الفترة    
فمن املتوقع أن يكتسب استخدام املعارف يف عمليـة التقيـيم الـذايت              .)٥(العام القادم 

  .ألغراض املواءمة مزيدا من األمهية يف املستقبل

  التوصيات   - سادساً 
فيما يلي التوصيات األولية اليت قد ترغب األطراف يف النظر فيهـا يف الـدورة                 -٥٤

ستعراض تنفيذ االتفاقية، مع مراعاة التحليل األويل الوارد يف هذا التقرير           التاسعة للجنة ا  
بغية الشروع يف مشاورات مبكرة بشأن مشروع مقرر سيقدم إىل الدورة العاشرة ملؤمتر              

  :األطراف لينظر فيه
أن البلدان األطراف املتأثرة مدعوة لبذل مزيد من اجلهود يف جمال إنشاء              )أ(  

لرصد التصحر وتردي األراضي واجلفاف أو زيادة حتسني نظم الرصد نظم وطنية خمصصة 
 إيالء عناية خاصة ملنطقتني دون إقليميتني مها أمريكا الوسطى ووسط وينبغي أيضاً. القائمة

 ألن البلدان األطراف املتأثرة املنتمية إىل هاتني املنطقتني أفادت بعدم امتالكهـا  آسيا نظراً 
  أي نظام من هذا القبيل؛

أن البلدان األطراف املتقدمة واملنظمات املعنية مدعوة إىل تقدمي مزيد من             )ب(  
الدعم، بالوسائل املالية والتقنية معا، للبلدان األفريقية األطراف من أجل إنشاء نظم رصد             

  وطنية واحلفاظ عليها؛
أن أمانة االتفاقية مطالبة باستخدام املعلومات املقدمة من األطـراف يف             )ج(  

نظام استعراض  ق عملية اإلبالغ هذه لتطوير قاعدة بيانات لتقاسم املعارف كجزء من            سيا
األداء وتقييم التنفيذ وإدراجها على املوقع الشبكي لالتفاقية بغية إتاحة قاعدة البيانـات             

  ؛٢٠١١هذه للمستخدمني يف عام 
أن جلنة العلم والتكنولوجيا مدعوة إىل تقدمي املشورة لألطـراف عـن              )د(  

الكيفية املثلى إلجراء تقييم ذايت على أساس املعارف يف سياق عملية مواءمة برامج عملها              

__________ 
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الوطنية مع االستراتيجية والنظر يف إدراج نظم إدارة املعارف املبلغ عنها يف الـشبكات              
  نظم ذات الصلة للوساطة يف إدارة املعارف؛العلمية وال

مطالبتان مبراعاة مسائل من قبيل نوعية      أن أمانة االتفاقية واآللية العاملية        )ه(  
البيانات واملنهجيات املناسبة جلمع املعلومات، من أجل تغذية العملية التتبعيـة ومـن مث              

  حتسني نواتج اإلبالغ املقدمة من األطراف وكيانات اإلبالغ األخرى؛
ية أن أمانة االتفاقية مطالبة أيضا مبواصلة مشاوراهتا مع مرفق البيئة العامل            )و(  

من أجل متكينه من تقدمي معلومات عن مؤشرات األداء على النحو املطلوب وحـسبما              
  يسمح به توافر البيانات لدى املرفق؛

 لنهج قائم   أن اهليئتني الفرعيتني ومؤسسات االتفاقية مدعوة بإحلاح، تبعاً         )ز(  
وصيات يف إطار    مع والية كل منها، النظر يف هذه الت        على النتائج، إىل أن تتوخى، متاشياً     

، بغية تقدمي املساعدة املطلوبـة للبلـدان        ٢٠١٣-٢٠١٢برنامج عمل كل منها للفترة      
  . لالستراتيجية٣األطراف املتأثرة يف سبيل حتقيق اهلدف التنفيذي 

        


