
 

(A)   GE.12-63531    281112    301112 

  جلنة العلم والتكنولوجيا
  الدورة االستثنائية الثالثة

  ٢٠١٢فرباير / شباط٧-٤فورتاليسا، الربازيل، 
   من جدول األعمال املؤقت٣البند 

تنقيح جمموعة مؤشرات تقييم األثر املتعلقة باألهـداف        التقدم احملرز يف    
 من خطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات       ٣ و ٢ و ١االستراتيجية  

  )٢٠١٨-٢٠٠٨(العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

التقرير املرحلي بشأن تنقيح جمموعة مؤشرات تقييم األثـر املتعلقـة               
خطـة وإطـار العمـل       مـن    ٣ و ٢ و ١باألهداف االسـتراتيجية    

االستراتيجيني للسنوات العشر من أجـل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة            
  ) االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(

  مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
، ١٠-م أ /١٩مبوجب مقرره    ،)١٠-م أ (قرر مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة         

ه مهمـة احلفـاظ علـى       إنشاء فريق استشاري خمصص مؤلف من خرباء تقنيني تسند إلي         
استمرار اإلسهام التشاركي املتكرر لألوساط العلمية، وجهات التنسيق الوطنية، واملراسلني          

  .املعنيني مبجال العلم والتكنولوجيا يف تنقيح مؤشرات تقييم األثر ورصد اآلثار وتقييمها
 وتتضمن هذه الوثيقة معلومات عن التقدم احملرز فيما يتعلـق بإنـشاء الفريـق               

االستشاري املخصص املؤلف من خرباء تقنيني، ويف تنقيح جمموعة مؤشرات تقييم األثـر             
وتسلط الوثيقـة   . ٢٠١٢أكتوبر  /منذ مؤمتر األطراف العاشر وحىت منتصف تشرين األول       

الضوء بصورة خاصة على عملية اختيار أعضاء الفريق االستشاري وتقدم النتـائج الـيت              
إىل جلنـة  اً شفهياً وسيقدم رئيس الفريق االستشاري عرض . متخض عنها اجتماعهم األخري   

العلم والتكنولوجيا يتضمن آخر املعلومات عن التقدم احملرز بغيـة احلـصول علـى أي               
  .توصيات ترغب اللجنة تقدميها بشأن عملية تنقيح مؤشرات تقييم األثر
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٥-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
 أعضاء الفريق االستشاري املخصص املؤلف من خرباء تقنيني املكلف بتنقيح اختيار  - ثانياً  

  ٤  ١١-٦  ........................................................مؤشرات تقييم األثر
االجتماع األول للفريق االستشاري املخصص املؤلف من خرباء تقنيني املكلـف             - ثالثاً  

  ٥  ١٦-١٢  ..................................................بتنقيح مؤشرات تقييم األثر
  ٦  ١٧  ................................................................استنتاجات  - رابعاً  

  املرفقات
ختصاصات احملددة لفريق استشاري خمصص يتألف من خرباء تقنـيني لتنقـيح مؤشـرات     اال  - األول  

  ٧  ..............................................................................األثر  تقييم
قائمة أمساء أعضاء الفريق االستشاري املخصص املؤلف من خرباء تقنيني املكلف بتنقيح مؤشرات               - الثاين  

  ١٢  ...............................................................................األثر تقييم
بواب اليت سيعدها الفريـق االستـشاري       أو األ /مسودة تتضمن اخلطوط العريضة ألوراق العمل و        - الثالث  

  ١٤  .........................املخصص املؤلف من خرباء تقنيني املكلف بتنقيح مؤشرات تقييم األثر
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  مقدمة  -أوالً  
لدى اعتماد اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ               -١

، )٨-م أ (ته الثامنـة    ، طلب مؤمتر األطراف يف دور     )االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية  
 أن تقدم جلنة العلم والتكنولوجيا املشورة بشأن الطريقة         ٨-م أ /٣ من مقرره    ١٠مبوجب الفقرة   

   . من االستراتيجية٣ و٢ و١املثلى لقياس التقدم احملرز يف تنفيذ األهداف االستراتيجية 
، )٣( )٢( )١(٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني  واستناداً إىل جمموعة من الدراسات اليت أجريت خالل فترة   -٢

القبول مؤقتاً باحلد األدىن املقترح الذي يشتمل علـى          قرر مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة     
، لكن دون االقتـصار     ٩-م أ /١٧ أحد عشر مؤشراً لتقييم األثر ترد يف املرفق األول للمقرر         

نـة العلـم   وطلب مؤمتر األطراف من األمانة تطوير مقترحات، بتوجيه من مكتب جل   . عليها
والتكنولوجيا وباستخدام عملية تكرارية، من أجل النظر فيها يف الدورات املستقبلية ملـؤمتر             

، وتنقيح جمموعة مؤشرات تقييم األثـر       )١١-أ م(من دورته احلادية عشرة     اً  األطراف اعتبار 
  : وما يتصل هبا من منهجيات، مع مراعاة ما يلي

  ثر من جانب البلدان املتأثرة؛تطبيق واستعراض مؤشرات تقييم األ  )أ(  
االستعراض العلمي من جانب النظراء ملدى مالءمة مؤشرات تقييم األثـر             )ب(  

  ودقتها وفعاليتها من حيث التكلفة؛
أوجه التآزر املمكنة مع الربامج واملشاريع واملؤسسات ذات الصلة، مبا فيها             )ج(  

  تلك املتصلة باتفاقيات ريو األخرى؛
ذات الصلـة من املؤمترات العلمية التفاقيـة األمـم املتحـدة           املسامهات    )د(  

  .ملكافحة التصحر

__________ 

)١( Berry, L., Abraham, E and W Essahli. 2009. “The UNCCD recommended minimum set of impact 
indicators”. Consultancy report. 99 pp. Available online: 

<http://www.unccd.int/en/programmes/Science/Monitoring-Assessment/Documents/Final-
Report_UNCCD-Min-Set-of-Impact-Indicators.pdf>. 

)٢( Randriamiarana, D. 2010. “Synthetic report: Regional consultations on methodologies related to 
the minimum set of impact indicators to measure progress in the implementation of strategic 
objectives 1, 2 and 3 of the UNCCD 10-Year Strategic Plan”. Consultancy report. 24 pp. Available 
online: <http://www.unccd.int/en/programmes/Science/Monitoring-Assessment/Documents/Final-

report_Regional-consultation-on-methodologies.pdf>. 
)٣( Johnstad, M. 2009. “Data and information available at UN agencies and IGOs related to impact 

indicators for strategic objective 1, 2 and 3 of the UNCCD Strategy”. Consultancy report. 28 pp. 
Available online: <http://www.unccd.int/en/programmes/Science/Monitoring-

Assessment/Documents/Final-Report_Study-on-data-availability-at-N_IGOs.pdf>. 



ICCD/CST(S-3)/5 

GE.12-63531 4 

، نفّذت األمانة، بتوجيه من مكتب جلنة العلم        ٢٠١١-٢٠١٠وخالل فترة السنتني      -٣
والتكنولوجيا، عملية تشاركية وتكوينيـة ُحـشد هلـا أكثـر مـن مائـة خـبري تقـين              

)ICCD/COP/(10)/CST/2 .(   من كتـاب أبـيض     ١ إعداد النسخة    وأدت تلك العملية إىل )٤( 
مقترحات ‘ ٣‘تنقيح تراتبية جمموعة املؤشرات؛     ‘ ٢‘ إطار مفاهيمي منقح؛     ‘١‘: اشتمل على 

املقاييس البديلة املستعرضة اليت ميكن النظر يف اختبارهـا أو مواصـلة            /بشأن ما هي املقاييس   
  .لوجيااملقترحات اليت ستنظر فيها جلنة العلم والتكنو‘ ٤‘تطويرها؛ 

، ١٠-م أ /١٩ من مقرره    ٣وقرر مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة، مبوجب الفقرة           -٤
إنشاء فريق استشاري خمصص مؤلف من خرباء تقنيني تسند إليه مهمة مواصـلة اإلسـهام               
التشاركي املتكرر لألوساط العلمية، وجهات التنسيق الوطنية، واملراسلني املعنيني مبجال العلم           

  .يا يف تنقيح مؤشرات تقييم األثر ورصد اآلثار وتقييمهاوالتكنولوج
وتتضمن املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة التقدم احملرز يف تنقيح جمموعة مؤشـرات      -٥

 /صف تـشرين األول   تإىل غاية من  ) ١٠-م أ (تقييم األثر منذ الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف        
  . ٢٠١٢أكتوبر 

يق االستشاري املخصص املؤلف من خرباء تقنـيني        اختيار أعضاء الفر    -ثانياً  
  املكلف بتنقيح مؤشرات تقييم األثر

، أن حيدد مكتب جلنة العلم ١٠-م أ/١٩مبوجب مقرره اً، طلب مؤمتر األطراف أيض   -٦
والتكنولوجيا، بدعم من األمانة، اختصاصات الفريق االستشاري املخصص املؤلف من خرباء           

لفريق بالتشاور مع األطراف عن طريـق اجملموعـات اإلقليميـة           تقنيني، وأن خيتار أعضاء ا    
  . على إعالن طلب اخلرباءاً واملهتمة، وعلى أساس الطلبات اخلطية املقدمة رد

 ١٨ و ١٧وقد وافق مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا يف اجتماعه املعقـود يـومي               -٧
ـ ( على اختصاصات الفريق االستشاري املخصص       ٢٠١٢فرباير  /شباط ر املرفـق األول    انظ
     .)٥( على أساليب اختيار أعضاء الفريق، كما وافق)أدناه
 / آذار ٣١ إىل   ١ خالل الفترة من     وكان اإلعالن العام لتلقي طلبات اخلرباء مفتوحاً        -٨

  .  طلبا١٢٢ًوبلغ جمموع الطلبات الواردة . ٢٠١٢مارس 
__________ 

)٤( Orr, B. J. 2011. “Scientific review of the UNCCD provisionally accepted set of impact indicators 
to measure the implementation of strategic objectives 1, 2 and 3”. White Paper - Version 1, 4 

February 2011. Consultancy report. 145 pp. Available online: 
<http://www.unccd.int/en/programmes/Science/Monitoring-

Assessment/Documents/White%20paper_Scientific%20review%20set%20of%20indicators_Ver1.pdf>. 
)٥( For details on the agreed modalities of selection see the Report of the CST Bureau meeting held 

17–18 February 2012. Available online: 
<http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/CST/BMR_17-18Feb2012.pdf>. 
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 ١٠تصرة تـشمل    ومجعت األمانة كل الطلبات املقدمة وأعدت قائمة مرشحني خم          -٩
لشروط الكفاءة اليت وافـق عليهـا مكتـب جلنـة العلـم             اً  مرشحني عن كل منطقة وفق    

ومـن مثّ، قـدمت     . والتكنولوجيا، وباستخدام نظام ملنح الدرجات استحدثته األمانة نفسها       
قوائم خمتصرة إىل كل واحدة من املناطق املعنية من أجل إجراء مشاورات إقليمية والقيام أولياً               

  . ختيار أربعة مرشحني لكل منطقة من القائمة املختصرة اليت تتضمن عشرة أمساءبا
ُعقـد  واسُتكمل اختيار اخلرباء يف اجتماع مكتب جلنة العلم والتكنولوجيـا الـذي               -١٠
واتفق املكتب بصورة مجاعية على اختيار خبريين من كل         . )٦(٢٠١٢مايو  / أيار ٣٠ و ٢٩ يومي

وعالوة على ذلك، ومع مراعاة التوازن العام للفريـق         . يارهم أولياً مت اخت اً   خبري ٢٠منطقة من   
 ٥من حيث التركيبة اجلنسانية وتعدد التخصصات، اختار مكتب جلنة العلـم والتكنولوجيـا              

إىل الطلبات املقدمة من ممثلي اجلهات املؤازرة الرئيـسية واالتفاقيـات           اً  استناد" خرباء عامليني "
  .  مرشحني١٠ك من قائمة خمتصرة أعدهتا األمانة تتضمن أمساء واملنظمات ذات الصلة، وذل

  . وترد قائمة أمساء أعضاء الفريق يف املرفق الثاين أدناه  -١١

االجتماع األول للفريق االستشاري املخصص املؤلف من خرباء تقنيني           -ثالثاً  
  املكلف بتنقيح مؤشرات تقييم األثر 

 يف بون،   ٢٠١٢يوليه  / متوز ٢٤ و ٢٣ول يومي   عقد الفريق االستشاري اجتماعه األ      -١٢
ومت تنظيم االجتماع بفضل الدعم املايل السخي املقدم من مجهورية كوريا يف إطـار              . أملانيا

  . مبادرة شانغون
واختار أعضاء الفريق الدكتورة غونيال جبوركلوند رئيسة والسيد غيلريمو داسكال            -١٣
  . للفريقاً مشاركاً رئيس
 الفريق يف جمموعات ويف جلسات عامة من أجـل حتديـد ووضـع              وعمل أعضاء   -١٤

أولويات املسائل والعناصر الواجب معاجلتها يف إطار كل واحد من جماالت العمل الرئيـسية              
  :، وذلك على النحو التايل١٠-م أ/١٩األربعة اليت ورد التفويض بشأهنا يف املقرر 

، مبا يف ذلك تقييم      علمياً رة تعييناً حتديد أفضل هنج علمي لتعيني املناطق املتأث        )أ(  
  الكيفية اليت جرى هبا التعيني يف أثناء عملية التتبع التجريبية؛ 

استحداث آلية أو إطار يشجع البلدان األطراف على حتديد مؤشرات تقييم             )ب(  
ويدمج هذه املؤشرات يف مسامهة األطراف يف اجلهد العـاملي          اً  وحملياً  األثر ذات الصلة وطني   

  بذول من أجل تقييم األثر؛ امل
__________ 

)٦( For details on the selection process see the report of the CST Bureau meeting held 29–30 May 
2012. Available online: <http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/CST/BMR-29-

30%20May%202012-eng.pdf>. 
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مواصلة تنقيح جمموعة مؤشرات تقييم األثر املعتمدة بصورة مؤقتـة، علـى              )ج(  
أساس القيود الوطنية ونتائج االستعراض العلمي والدروس املستفادة مـن تطبيقـات البلـدان              

 ،٢٠١٢ عام   األطراف املتأثرة هلذه املؤشرات يف عمليات التتبع التجريبية ويف عملية اإلبالغ يف           
من أجل حتديد مؤشرات تقييم األثر اليت تشكل أفضل جمموعة هادفة، وقابلة للتطبيق عامليـاً               

  وفعالة من حيث التكلفة؛ 
وضع هنج ذي أساس علمي لدمج وحتليل وتفـسري املعلومـات املتعلقـة               )د(  

،  تناوهلا كلياًمبؤشرات تقييم األثر، حىت تكون اجملموعة الكاملة من مؤشرات تقييم األثر، عند       
ميكن تنسيقها واستخدامها إلنتاج تقييمات أساسية      اً  قادرة على إتاحة معلومات وجيهة وطني     

  . إقليمية وعاملية
أو األبواب اليت   /وخلص االجتماع إىل وضع اخلطوط العامة األولية لورقات العمل و           -١٥

جتماع، قام الفريق بإجراء وعقب اال. سيعدها الفريق االستشاري بشأن املسائل الواردة أعاله  
املزيد من تنقيح هلذه اخلطوط العامة عن طريق إجراء تبادالت إلكترونية وتنظيم اجتماع عن              

  . وترد اخلطوط العامة املنقحة يف املرفق الثالث أدناه. ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٥طريق الفيديو يف 
م على أعـضاء الفريـق      يف حتديد طرائق العمل وتوزيع املها     اً  وساعد االجتماع أيض    -١٦

  . )٧(نيني على األمدين القصري والطويلكما اتفق مجيع املشاركني على جدولني زم. االستشاري

  استنتاجات  -رابعاً  
تقتصر هذه الوثيقة على عرض التقدم الذي أُحرز يف تنقيح جمموعة مؤشـرات               -١٧

س الفريـق   وسـيقدم رئـي   . ٢٠١٢أكتوبر  /تقييم األثر إىل غاية منتصف تشرين األول      
إىل جلنة العلم والتكنولوجيا يتضمن آخر املعلومات عن التقدم         اً  شفهياً  االستشاري عرض 

احملرز، بغية احلصول على أي توصيات ترغب اللجنة تقدميها بشأن عملية تنقيح مؤشرات           
  . تقييم األثر

__________ 

)٧( For more details, see the report of the meeting. Available online: 
<http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/science/AGTE%201st%20Meeting_Final%20R

eport.pdf>. 
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  املرفق األول

 االختصاصات احملددة لفريق استشاري خمصص يتألف من خرباء تقنيني            
  لتنقيح مؤشرات تقييم األثر

حتدد هذه االختصاصات املهام واملسؤوليات احملددة لفريق استشاري خمصص يتألف            -١
الفريـق  :    ُيشار إليـه فيمـا يلـي ب       (من خرباء تقنيني يكلف بتنقيح مؤشرات تقييم األثر         

ة اإلسهام  تأسيسه مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا وتسند إليه مهمة مواصل، يتوىل)االستشاري
  . التشاركي املتكرر لألوساط العلمية والتكنولوجية يف عملية تنقيح مؤشرات تقييم األثر

  معلومات أساسية  -أوالً  
 املوافقة بصفة مؤقتة على جمموعة مؤشرات ٩-م أ/١٧قرر مؤمتر األطراف يف مقرره     -٢

، من أجل املساعدة،    ؤشراً م ١١تقييم األثر املوصى هبا اليت أُرفقت باملقرر نفسه ويبلغ عددها           
على الصعيدين الوطين والعاملي، يف قياس التقدم احملرز مبوجب برامج العمل الوطنية يف تنفيذ              

  .  من االستراتيجية٣ و٢ و١األهداف االستراتيجية 
ويف القرار ذاته، طلب مؤمتر األطراف من األمانة أن تضع، بتوجيه من مكتب جلنة                -٣

ع استعمال عملية تكرارية، اقتراحات لينظر فيها مؤمتر األطـراف يف           العلم والتكنولوجيا وم  
دوراته القادمة اعتباراً من دورته احلادية عشرة من أجل تنقيح جمموعة مؤشرات تقييم األثـر               

  :واملنهجيات املصاِحبة، آخذة يف االعتبار ما يلي
  ة؛تطبيق واستعراض مؤشرات تقييم األثر من جانب البلدان املتأثر  )أ(  
االستعراض العلمي من جانب األقران لتكييف مؤشرات تقييم األثر ودقتها            )ب(  

  وفعاليتها من حيث التكلفة؛
أوجه التآزر املمكنة مع الربامج واملشاريع واملؤسسات ذات الصلة، مبا فيها             )ج(  

  تلك املتصلة باتفاقيات ريو األخرى؛
التفاقيـة األمـم املتحـدة      املسامهات ذات الصلة من املؤمترات العلميـة          )د(  
  . التصحر ملكافحة

كما طلب مؤمتر األطراف من جلنة العلم والتكنولوجيا أن تستعرض أثناء دوراهتـا               -٤
حالة العملية التكرارية املذكورة وأن توصي باجملموعة الدنيا من مؤشرات تقييم األثر لينظـر              

  ). ١١-م أ(فيها مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة 
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ووضعت األمانة، بتوجيه من مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، خارطـة طريـق              - ٥
وُصممت هذه العملية لتكون . )٨(م األثرلتطوير عملية تكرارية لتنقيح جمموعة مؤشرات تقيي

لدعوة علماء من مجيع أحناء العامل ومـن خمتلـف          اً  فهي تشاركية نظر  . تشاركية وتكوينية 
متعددة للتواصل مع   اً  هنا تسلك طرق  إ تكوينية من حيث     وهو. التخصصات للمشاركة فيها  

اخلرباء التقنيني وإشراكهم، وحدث يف ثالث مناسبات أن ما ُتُعلِّم يف املراحل السابقة أصبح 
 من كتاب   ١  ونتج عن مشاركة حوايل مائة خبري تقين إنتاج النسخة        . أساساً للنقاش الحقاً  

‘ ٣‘تنقيح تراتبية جمموعة املؤشرات؛ ‘ ٢‘قح؛  إطار مفاهيمي من‘١‘:  يشتمل على  )٩(أبيض
املقاييس البديلة املستعرضة اليت ميكن النظر يف اختبارها أو         /مقترحات بشأن ما هي املقاييس    

اً وجيري حالي . املقترحات اليت ستنظر فيها جلنة العلم والتكنولوجيا        ‘٤‘مواصلة تطويرها؛   
ة، اليت ستتضمن تعليقات من عملية التتبـع      استكمال النسخة األخرية من الورقة غري الرمسي      

  . ٢٠١١أكتوبر /يونيه إىل تشرين األول/ اليت جرت خالل الفترة من حزيران)١٠(التجريبية
 أن ترسي املبادئ ١٠-م أ/١٩وقرر مؤمتر األطراف مبوجب الفقرة األوىل من مقرره   -٦

ـ          ي والـواردة يف الوثيقـة      األساسية احملددة يف العملية التشاركية الستعراض النظـراء العلم
ICCD/COP(10)/CST/2           األساس لوضع مقترحات لتنقيح جمموعة مؤشرات تقيـيم األثـر 

  . واملنهجيات املرتبطة هبا على أساس القدرات والظروف الوطنية
نـشاء فريـق    إ من املقرر املـذكور،      ٣للفقرة  اً  كما يقرر مؤمتر األطراف، وفق      - ٧

تسند إليه مهمة   اً،   عضو ١٥ني، ال يتجاوز عددهم     استشاري خمصص مؤلف من خرباء تقني     
احلفاظ على استمرار اإلسهام التشاركي املتكرر لألوساط العلميـة، وجهـات التنـسيق             
الوطنية، واملراسلني املعنيني مبجال العلم والتكنولوجيا يف تنقيح مؤشرات تقييم األثر ورصد            

  . اآلثار وتقييمها

  جماالت العمل  -ثانياً  
، سيكلف الفريق االستشاري مبعاجلة القضايا األساسـية        ١٠-م أ /١٩باملقرر  عمالً    -٨

  : األربع التالية

__________ 

)٨( See documents ICC/CST(S-2)/8 and ICCD/COP(10)/CST/2. 
)٩( Orr, B. J. 2011. “Scientific review of the UNCCD provisionally accepted set of impact indicators to 

measure the implementation of strategic objectives 1, 2 and 3 of The Strategy”. White Paper - Version 1, 
4 February 2011. Consultancy report. 145 pp. Available online: 

<http://www.unccd.int/en/programmes/Science/Monitoring-
Assessment/Documents/White%20paper_Scientific%20review%20set%20of%20indicators_Ver1.pdf>. 

)١٠( Schulte- Herbrüggen, B., Mapendembe, A., Booth, H., Jaques, M. and J. Smith (2012) “The UNCCD 
Impact Indicators Pilot Tracking Exercise: Results and Conclusions”. UNEP-WCMC, Cambridge. 
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، مبا يف ذلك تقييم     علمياًاً  حتديد أفضل هنج علمي لتعيني املناطق املتأثرة تعيين         )أ(  
  ؛ )١١(يف أثناء عملية التتبع التجريبيةالكيفية اليت جرى هبا التعيني 

ر يشجع البلدان األطراف على حتديد مؤشرات تقييم        استحداث آلية أو إطا     )ب(  
ويدمج هذه املؤشرات يف مسامهة األطراف يف اجلهد العـاملي          اً  وحملياً  األثر ذات الصلة وطني   

  املبذول من أجل تقييم األثر؛ 
مواصلة تنقيح جمموعة تقييم األثر املعتمدة بصورة مؤقتة، على أسـاس القيـود               )ج(  

راض العلمي والدروس املستفادة من تطبيقات البلدان األطراف املتـأثرة هلـذه            الوطنية ونتائج االستع  
، من أجل حتديد مؤشـرات  ٢٠١٢املؤشرات يف عمليات التتبع التجريبية ويف عملية اإلبالغ يف عام        

  تقييم األثر اليت تشكل أفضل جمموعة هادفة، وقابلة للتطبيق عاملياً وفعالة من حيث التكلفة؛ 
وضع هنج ذي أساس علمي لدمج وحتليل وتفـسري املعلومـات املتعلقـة               )د(  

، مبؤشرات تقييم األثر، حىت تكون اجملموعة الكاملة من مؤشرات تقييم األثر، عند تناوهلا كلياً       
ميكن تنسيقها واستخدامها إلنتاج تقييمات أساسية      اً  قادرة على إتاحة معلومات وجيهة وطني     

  . إقليمية وعاملية

  اإلسهامات الرئيسية  -ثالثاً  
  : سيقدم الفريق االستشاري اإلسهامات الرئيسية التالية  -٩

أو سلسلة مـن أوراق العمـل املتعلقـة         (ورقة عمل الستعراض النظراء       )أ(  
للطابع التـشاركي والتكـويين     اً  ووفق: يف جمال املواضيع املذكورة أعاله    ) باستعراض النظراء 

 مؤشرات تقييم األثر، ينبغي استعراض أوراق العمل يف إطار          للعملية التكرارية لتنقيح جمموعة   
الفريق االستشاري مبشاركة أوساط العلوم والتكنولوجيا من مجيع أحناء العامل ومن خمتلـف             
  التخصصات، وكذلك جهات التنسيق الوطنية واملراسلني املعنيني مبجال العلم والتكنولوجيا؛ 

  ولوجيا يف دورهتا االستثنائية الثالثة؛ تقرير مرحلي للجنة العلم والتكن  )ب(  
تقرير يتضمن توصيات دقيقة وقابلة للتطبيق تتناول املواضيع املذكورة أعاله            )ج(  

  .للنظر فيها من جانب جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا احلادية عشرة
يعقده عن التقدم احملرز خالل كل اجتماع       اً  أيضاً  وسيقدم الفريق االستشاري تقرير     -١٠

   .مكتب اللجنة قبل دورهتا احلادية عشرة
__________ 

)١١( Tierney, M., Mapendembe, A., Perez, L. and D. Stanwell-Smith  (2011) “UNCCD Pilot Impact 
Indicator Tracking Exercise Workshop Report”. Mexico City, Mexico 11–13 July 2011. UNEP-

WCMC, Cambridge. Available online: 
<http://www.unccd.int/en/programmes/Science/Monitoring-

Assessment/Documents/Pilot_WS1_Report.pdf>. 
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  أساليب العمل  -رابعاً  
وسيتشاور . يعمل الفريق االستشاري حتت توجيه جلنة العلم والتكنولوجيا ومكتبها          -١١

  . بصورة خاصة مع مكتب اللجنة من أجل حتديد أولويات عمله
ضائه لتنسيق عمل الفريق    من بني أع  اً  مشاركاً  ورئيساً  يعني الفريق االستشاري رئيس     -١٢

  . وتيسري تبادل اآلراء واملعلومات فيما بني األعضاء وبني األمانة واألعضاء
جيوز للفريق االستشاري تعيني أفرقة عمل تقنية فرعية خمصصة ملعاجلة مواضيع حمددة              -١٣
رعية، وحيدد الرئيس والرئيس املشارك مدى احلاجة إىل مثل هذه األفرقة الف          . لألولوياتاً  وفق

  .وأعضاء الفريق االستشاري الذين يشاركون فيها
أو عـن طريـق     اً  وُتعقد اجتماعات الفريق االستشاري حبضور األعضاء شخـصي         -١٤

وحتدد . اًوعادةً ما يعقد اجتماع واحد يف السنة حبضور األعضاء شخصي         . لكترونياًإاملشاركة  
تـواريخ وطريقـة االجتماعـات      األمانة، بالتشاور مع الرئيس والرئيس املشارك للفريـق،         

وجداول أعماهلا،  ) أو عن طريق املشاركة اإللكترونية    اً  اجتماعات حبضور األعضاء شخصي   (
   .مع مراعاة املوارد املتاحة

  العضوية  -خامساً  
تبدأ مـن أول    اً  تكون مدة العضوية يف الفريق االستشاري سنة واحدة ونصف تقريب           -١٥

وتنتهي بانعقاد مؤمتر األطـراف     ) ٢٠١٢يونيه  / هناية حزيران  يفاً  ُيعقد تقريب (اجتماع للفريق   
  ). ٢٠١٣يف خريف عام (احلادي عشر 

 مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا اختيار أعضاء الفريق االستشاري بالتـشاور           ويتوىل  -١٦
مع األطراف عن طريق اجملموعات اإلقليمية واملهتمة وبدعم من األمانة، وذلك على أسـاس              

  . على إعالن طلب اخلرباءاً ملقدمة ردالطلبات ا
وسيكون ممـثالً لألقـاليم اجلغرافيـة       اً   عضو ١٥وسيتألف الفريق االستشاري من       -١٧

والفئات املهنية، وسيشارك فيه ممثلو اجلهات الرئيسية املؤازرة، واالتفاقيات واملنظمات ذات           
. اء من كل جمموعة إقليميـة     وُيكفل التوازن اإلقليمي عن طريق اختيار اثنني من اخلرب        . الصلة

من بني ممثلي اجلهـات الرئيـسية       " اخلرباء العامليني "وجيري اختيار اخلرباء اإلضافيني اخلمسة      
  . املؤازرة، واالتفاقيات الدولية واملنظمات واملؤسسات ذات الصلة

وينبغي ألعضاء الفريق االستشاري التصرف بصفتهم الشخصية وأال متثل اآلراء اليت             -١٨
   .دموهنا املنظمات أو البلدان أو األقاليم اليت ينتمون إليهايق
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  : وُيتوقع من أعضاء الفريق االستشاري االلتزام مبا يلي  -١٩
مبـا يف ذلـك     (حضور ثالثة أو أربعة اجتماعات يف كل سـنة تقومييـة              )أ(  

   ؛)أو يشاركون فيها إلكترونياًاً االجتماعات اليت حيضرها األعضاء شخصي
، ويف االجتماعات عـرب     )إن وجدت (شاركة يف األفرقة العاملة الفرعية      امل  )ب(  

  اهلاتف والتفاعالت عن طريق الربيد اإلليكتروين؛ 
إعداد إسهامات جيدة ويف الوقت املناسب تتناول املواضيع ذات األولويـة             )ج(  

  اليت حيددها الفريق االستشاري، حسبما اتفق عليه؛ 
  .عدها الفريق االستشارياستعراض الوثائق اليت ي  )د(  

  األحكام والشروط  -سادساً  
ستدفع تكاليف السفر وبدل املعيشة اليومي ألعضاء الفريق الذين حيضرون اجتماعاً             -٢٠

  . من اجتماعاته، وفقاً لقواعد وأنظمة األمم املتحدة
وللحفاظ على استقاللية الفريق، ستغطى تكاليف مشاركة مجيع األعضاء، بصرف            -٢١

  .عما إذا كان العضو من بلد متقدم أم نامٍالنظر 
إذا كُلّف أحد أعضاء الفريق مبهمة حمددة وجوهريـة يف الفتـرة الفاصـلة بـني                  -٢٢

، ُتدفع له مكافأة على هذا      )كإعداد مسودة ورقة عمل أو باب من ورقة عمل        (االجتماعات  
وعية ويف الوقـت    العمل هي عبارة عن مبلغ مايل مقطوع، شريطة أن يقدم مسامهة جيدة الن            

وحتدد األمانة بالتـشاور    . لقواعد وأنظمة األمم املتحدة   اً  وُيحدد املبلغ املقطوع وفق   . املناسب
   .مع رئيس الفريق االستشاري مدى تعقيد املهمة

ـ              -٢٣ اً وتبقى املنهجيات والنتائج اليت تطّور وتقدم يف إطار هذه املهمة االستشارية ملك
  . أو استعماهلا دون إذن خطي مسبق من األمانة/ها ولألمانة، وال جيوز الكشف عن
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  املرفق الثاين

قائمة أمساء أعضاء الفريق االستشاري املخصص املؤلف مـن خـرباء               
  تقنيني املكلف بتنقيح مؤشرات تقييم األثر

  العضو
  الدكتور أجاجي

  جمموعة العلوم البحرية واجليولوجية واألرضية
  مركز التطبيقات الفضائية

  ة اهلندية ألحباث الفضاءاملنظم
  اهلند 

  
  الدكتورة غونيال جبوركلوند

   االستشاريةGeWaجمموعة 
  السويد

  
  الدكتور فالنتان سيوبوتارو

   BIOSاملنظمة غري احلكومية 
  مجهورية مولدوفا

  
  السيد غيلريمو داسكال

  اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
  شيلي

  
  خيسوس دافيد غوميز ديازالدكتور 

  جامعة تشابنغو املستقلة
  املكسيك

  
  الدكتور جريمان كوست

  معهد العلوم البيئية
  جامعة والية موسكو

  االحتاد الروسي
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  العضو
  الدكتورة غريتوري لواجي

  الوكالة البيئية األوروبية
  الدامنرك

  
  باكي - الدكتورة إليزابيث ميغونغو
  النظم البيئية لألراضي القاحلة

  نامج األمم املتحدة للبيئةبر
  كينيا

  
  الدكتور خوان بويغديفابريغاس
  احملطة التجريبية للمناطق اجلافة

  أسبانيا 
  

  رينولدس. الدكتور جيمس أف
  شعبة العلوم والسياسة البيئية

  جامعة ديوك
  الواليات املتحدة األمريكية

  
  الدكتور خوسيه سانتوس

  شعبة العلوم البحرية
  العليا لعلوم السواحل املدرسة التقنية 

  إكوادور
  

  الدكتور ميكائيل ستوكينغ
  الفريق االستشاري العلمي والتقين ملرفق البيئة العاملية

  برنامج األمم املتحدة للبيئة
  كينيا

  
  السيد غراهام بول فون مالتيتيز
  جملس البحوث العلمية والصناعية

  جنوب أفريقيا
  

  الدكتور غوشينغ وانغ
  طيط الغاباتأكادميية حصر وخت

  اإلدارة احلكومية للغابات 
  الصني
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  املرفق الثالث

أو األبواب الـيت    /مسودة تتضمن اخلطوط العريضة ألوراق العمل و          
املخصص املؤلف من خرباء تقنيني املكلف       سيعدها الفريق االستشاري  
  بتنقيح مؤشرات تقييم األثر

  " وكيفية رصد االجتاهاتعملياً اً ة تعيينحتديد أفضل هنج علمي لتعيني املناطق املتأثر"  -ألف  

  املقدمة  -١  
  ما هي املنطقة املتأثرة؟

  أسباب وأنواع تدهور األراضي
  أساليب إعداد النماذج واألطر املستخدمة يف سياق التصحر وتردي األراضي واجلفاف

  االختصاصات

  تعيني املناطق املتأثرة  -٢  
  حتديد املناطق املتأثرة/معايري تعيني

  هات تعيني املناطق املتأثرةاجتا
  األساليب

  التحليل املتعدد املعايري

  االستنتاجات العلمية  -٣  

  املراجع  -٤  

استحداث آلية أو إطار يشجع البلدان األطراف على حتديد مؤشرات تقيـيم              -باء  
ويدمج هذه املؤشرات يف مسامهة األطـراف يف        اً  وحملياً  األثر ذات الصلة وطني   

  بذول من أجل تقييم األثراجلهد العاملي امل

  املقدمة   -١  
  معلومات أساسية
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  االختصاصات
  الترابط مع القضايا األخرى املطروحة/الروابط

  األطر واآلليات الفعالة  -٢  
اإلجراءات احلالية اليت تتخذ يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر، مبا يف ذلك تكييف برنـامج               

   التنفيذالعمل الوطين واستعراض األداء وتقييم نظام
االستجابة، بوصفه أداة لتشجيع البلـدان       - األثر - احلالة - الضغط - مفهوم القوة احملركة  

   وحملياًاألطراف على حتديد مؤشرات تقييم األثر ذات الصلة وطنياً
  هنج مرفق البيئة العاملية بشأن قضايا تدهور األراضي يف إطار التجديد الرابع واخلامس

  فعلية ذات الصلة على الُصُعد الدويل واإلقليمي والوطيناستعراض املمارسات ال

  تقييم االحتياجات  -٣  
  حتليل التحفيز 
  تقييم التوافر

  آليات القياس اإلجيايب والسليب لتطبيق جمموعة املؤشرات

اآلليات القائمة أو املقترحة الحتياجات األطـراف، واحلـوافز         /حتليل مطابقة هنج األطر     -٤  
  املقدمة هلا

ائمة املزايا املقترحة على الصعيد الوطين من أجل املسامهة يف اجلهود العاملية لتقييم األثر              ق  -٥  
  تكييفها لتناسب خمتلف جمموعات البلدان واجلهات املعنية/اليت متت مالءمتها

اآلليات اليت ميكن أن تستخدم لتشجيع البلدان األطراف على حتديد          /أمثلة توضح األطر    -٦  
  ثر ذات الصلةمؤشرات تقييم األ

  استنتاجات  -٧  

  اإلجراءات املستقبلية  -٨  
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مواصلة التنقيح العلمي جملموعة مؤشرات تقييم األثر املعتمدة بصورة مؤقتـة             -جيم  
على أساس االستعراضات العلمية والدروس املستفادة يف املاضي من اجلهـات           

يم األثر الـيت    صاحبة املصلحة املعنية باملناطق اجلافة، بغية حتديد مؤشرات تقي        
  وفعالة من حيث التكلفة اً تشكل أفضل جمموعة هادفة وقابلة للتطبيق عاملي

  املقدمة  -١  
  معلومات أساسية

  االختصاصات 

  موجز تنفيذي  -٢  

  القائمة احلالية املؤقتة ملؤشرات تقييم األثر والقياسات املتصلة هبا  -٣  

  ن القائمة املؤقتة ملؤشرات تقييم األثر استعراض القيود الوطنية فيما يتعلق باإلبالغ ع  -٤  
  القيود الوطنية فيما يتعلق بقائمة مؤشرات تقييم األثر املعتمدة بصورة مؤقتة

  نتائج عملية استعراض النظراء العلمية من أجل تنقيح جمموعة مؤشرات تقييم األثر
  نتائج العملية التجريبية لتتبع مؤشرات تقييم األثر

  ٢٠١٣-٢٠١٢واالستعراض للفترة نتائج عملية اإلبالغ 

مقترحات بشأن مواصلة تنقيح اجملموعة الدنيا والطوعية من مؤشرات تقييم األثر املعتمدة              -٥  
  ٤يل املصادر الواردة يف القسم بصورة مؤقتة على أساس نتائج حتل

  استنتاجات وتوصيات  -٦  

علقة مبؤشرات  وضع هنج ذي أساس علمي لدمج وحتليل وتفسري املعلومات املت           -دال  
تقييم األثر، حىت تكون اجملموعة الكاملة من مؤشرات تقييم األثر، عند تناوهلا            

ميكن تنـسيقها واسـتخدامها     اً  قادرة على إتاحة معلومات وجيهة وطني     اً،  كلي
   تقييمات أساسية إقليمية وعامليةإلنتاج

  املقدمة   -١  
  باب من ورقة العمل/االختصاصات وأهداف ورقة العمل

  ماذا يعين؟:  املؤشراتدمج
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  حتليل وتفسري املعلومات املتصلة مبؤشر تقييم األثر
  تنبيه بشأن املسؤولية

 ١ملطابقة املؤشرات املقترحة مع األهداف االستراتيجية       اً  استخدام اإلطار املتفق عليه متهيدي      -٢  
     من االستراتيجية٣ و٢و

   فسريإطار جملموعة مؤشرات وعملية حتليل وت/وضع هيكل  -٣  
  ملاذا حنتاج إىل إطار؟

  استعراض إطار املؤشر املقترح
  اقتراح بشأن إطار مطّور للمؤشرات

  املبادئ التوجيهية لتفسري النتائج املتحصل عليها من هذا اإلطار

  دراسات حاالت لتوضيح النهج/حاالت تستخدم لالختبار  -٤  

  املبادئ التوجيهية والتوصيات  -٥  

        


