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 مقدمة -أولا  

الددربامج وااوا دد  الرب ا يددد  األ  مدد  والقواعددد الددأ أل ددا   ددي  مددن  ٢-٧بنددد ليادد  ا -1
اىل   ور  يقييا مجيع األ ا   املرب   خالل  ل  زمني  وأسدالدي  التقددييا صد التنةيا للميزا يددد  ور 

مدددن  ةدددي الوثيقددد  اىل أن اتدددد  مدددن التقيددديا هدددو )أ( ألديدددد مدددد   1-٧حمددددد . وياددد  البندددد 
قددددر  ومو دددوعيا   مني يدددا     وكةددداء  و عاليددد  وأثددد  أ اددد   املن مددد  بالنسدددب  ألهددددا يا ألديددددا  وجاهددد

اإلم ددان، و) ( ني ددني األما دد  والدددول األعضدداء مددن الشددلاج إ دراسددات مني يدد  ب يدد  زيدداد  
 .  عالي  الربامج ال ئيسي  للمن م  عن ر ي  ي ي  حمتواها، واعاد  الن   إ أهدا يا، عند الض ور 

مددن  ةددي الوثيقدد  ابددالا الدددول األعضدداء بنتددائج  1-1٠٧وعددالو  علددى دلددك، يقتضددن القاعددد  
 .(1)التقييا عن ر ي  اتيئات احل ومي  الدولي 

 لع هبدا إ اردار ايةاقيد  األمدا املتحدد  مل ا حد  ضدالتقييا املني ن لة اد   املوقد بدأ  -٢
األما ددددد  واةليددددد  العامليددددد  يدددددز مصدددددداقي  اىل يعز هددددداا التقيددددديا . وييدددددد  ٢٠14التصدددددح  إ عدددددا  

 تيمددا الداخليدد  للددتعلا.  سدديخ ثقايعلددى الصددعيد اخلددارجن كمددا  ددد  اىل  لمسدداءل وقابليتيمددا ل
لتخ ددي  م تدد   عددداد للتقيدديا عدداد  بواسدد   مقيلمددني مسددتقلني مددن الةئدد  الةنيدد  و قددا  وي ددون اإل

اللييبدات الالزمدد   ا هداا امل تد  أيضدا  وألدت اشد ا  هداا امل تدد . ويتخديةاقيد  التقيديا التدابع لال
 لتقاسا املعار  الناجت  عن التقييا ومتابع  ينةيا التوصيات النامج  عنيا. 

ألرددد ا  وأصدددحا  لردددالع ايقددداري  التقيددديا وردود اإلدار  دات الصدددل  متاحددد  وي دددون  -3
يدددد  م ا حدددد  يةاقالتدددابع ل تدددد  التقيدددديا املوقددددع الادددب ن ملمدددن خددددالل علييددددا املصدددلح  اةخدددد ين 

 اردددار بنددد جددددول إإ اجتماعدددات مددؤني  األردد ا  عدد ض هددداه التقدداري  والدد دود وي .(٢)التصددح 
أهددا   إالتقد  احمل ز بإ ابالا األر ا   هاما   الرب امج وامليزا ي  ونيث  عنص ا  املتعل  باألعمال 

 النتائج.على القائم  يز   ودلك بإيباع هنج امليةاقي ، لااملتعلق  بعم  الخ   

ال ئيسددي  للتقييمددات الددأ أج يددت توصدديات الحملدد  عامدد  عددن النتددائج و ويقددد  هدداه الوثيقدد   -4
 معلومدات عدن اجد اءات يقد  أيضدا  . و ٢٠1٧-٢٠1٦الل  ل  السنتني بت لي  من امل ت  خ

، ٢٠15هنايدددد  عدددددا  كتملدددددت إ الددددأ ا الددددوارد  إ التقييمدددددات توصددددديات املتعلقدددد  بال‘ 1‘املتابعدددد  
ب  دامج العمد  ثيقد  وعالو  على دلك، يقد  هاه الو الأ  ص األما   و/أو اةلي  العاملي .  ‘٢‘و

قدددر  الت ددالي  امل، مددع اإلشددار  اىل ٢٠19-٢٠18ل  السددنتني خددالل  ددتقيدديا الاملقددل  مل تدد  
 الأ ستتا ي  يتيا من امليزا ي  األساسي  لاليةاقي .

__________ 

 

، وأسدالددددي  التقددددديياصدددد التنةيدددا الدددربامج وااوا ددد  الرب ا يدددد  للميزا يدددددد  ور األ  مددد  والقواعدددد الدددأ أل دددا   دددي   (1)
  .ST/SGB/2000/8   أيضا النسخ  السابق ، الوثيق  ؛ وا ST/SGB/2016/6الوثيق  

(٢) <www2.unccd.int/about-us/evaluation-office>  . 
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اتفاقيااااة األماااام المتحاااادة لمكافحااااة  التاااار أ رياااا  ألعمااااا التقييمااااا   -ثانياا  
 2017-2016التصحر فر الفترة 

بت ليدد  مددن م تدد  أج يددت سددبع  يقييمددات  ٢٠1٧ هيو يددحزي ان/ 1اكتملددت ولددول  -5
قيدددد وهنددداج يقيددديا  خددد  ، احلاليددد يةاقيددد  م ا حددد  التصدددح  خدددالل  دددل  السدددنتني التدددابع لالالتقيددديا 
مي دن إ حدني بددءا  بححددثيا،  املداكور ،لتقييمدات ل  عامد  وي د إ الةصول التالي  حمل. (3)اإلعداد

  ل ت.ل موقع م ت  التقييا على شب   اإلبحكمليا من خاليقاري  التقييا الرالع على 

فااار اتفاقياااة األمااام المتحااادة تقيااايم فيالياااة مشااااركة مجتماااا  الم تمااا  المااادنر  -ألف 
 (2017)حزيران/يونيه  لمكافحة التصحر

األمدا املتحدد   ايةاقيد  إيقيديا  عاليد  مادارك  من مدات ا تمدع املدد  من  كان اتد  -٦
الددددأ  يقيددديا الت يددد ات إ ماددددارك  من مدددات ا تمدددع املدددد  )أي النتدددائج‘ 1‘ ا حددد  التصدددح  مل

الددور  بعدد  ا تمدع املدد  اتن مداملعد  م( إ عملي  م ا ح  التصح  منا ا ااء الة ي  ألققت
املعنيددد  بإشددد اج ت دددور  امل ا ددد  امليو ددديل ال يةيددد  الدددأ يسددديا هبدددا ‘ ٢‘و   األرددد ا ؛ؤنيالتاسدددع  ملددد

ن مددات ا تمددع املددد ، إ الت يدد ات إ اشدد اج املعدد  م، ل سدديما الة يدد  من مددات ا تمددع املددد 
التقيددديا علدددى دور وأ اددد   من مدددات ا تمدددع املدددد  إ اردددار واقتصددد  من مدددات ا تمدددع املدددد . 

 لاليةاقي . عملي  احل ومي  الدولي ال

لدراسددات الستقصددائي  علددى وبندداء علددى البيا ددات الددأ ن مجعيددا مددن خددالل املقددابالت وا -٧
 ل دددت والوثدددائ ، خلدددص التقيددديا اىل أن مادددارك  من مدددات ا تمدددع املدددد  إ م ا حددد  شدددب   اإل
مادارك   أن يسدتم مدن امليدا أن إ عمليدات اليةاقيد ، و  مدا  قيل  اسدياما   يعترب بصة  عامد التصح  

إ التقيديا أن الة يد   نيغلبي  كب   مدن املاداركورأت أ. إ يلك العمليات من مات ا تمع املد 
عددن ادراج  حولويددات ا تمددع املددد ،  ضددال  قددا  بتحسددني التع يدد  ب ن مددات ا تمددع املددد املعدد  م

للتقيدديا،    األردد ا . ومددع دلددك، و قددا  هدداه األولويددات إ عمليدد  صددنع القدد ار علددى مسددتو  مددؤني
اىل اللكيدز علدى اليةاقيد  مدن من مدات ا تمدع املدد  املعتمدد  إ عمليد  املقدمد  املدخالت نيي  

ويت ددد   باددد   حمددددود  قددد  الة عيددد (،  اتاملسدددتو  العددداملن )مدددؤني  األرددد ا  واجتماعدددات اتيئددد
 عماتا على الصعيدين الور  واحمللن.أل

، أشدددار التقيددديا اىل و يمدددا بينيدددا من مدددات ا تمدددع املدددد مدددع علددد  باليصدددالت و يمدددا يت -8
ول سددديما باليةاقيددد  العديدددد مدددن أدوات وأ  مددد  اليصدددالت لناددد  املعلومدددات املتعلقددد  اسدددتخدا  

من مدات ا تمددع املددد  املعتمدد . ومددع دلددك،  علددى ن مددات ا تمددع املدد املعد  مأعمدال الة يدد  
الورنيد    و داتتحسني، ل سيما  يمدا يتعلد  باليصدالت بدني املىل احلاج  اىل الاالتقييا خلص 

اةخد ين  ني، وييس  احلدوار مدع أصدحا  املصدلح  غد  احل دومياملعتمد  ومن مات ا تمع املد 
 مث  ا تمع العلمن أو الق اع اخلاص.

املدد  إ عمليد  اليةاقيدد ، من مدات ا تمدع الداي يقدو  بده دور ي دور الدالتقيديا ولحد   -9
مي دددن ألسدددني  عاليددد  وكةددداء  مادددارك  أ ددده ن مدددات ا تمدددع املدددد ، و املعددد  م مدددا إ دلدددك الة يددد 

__________ 

 

 سيتناول التقييا القاد  الدعا الاي يقدم  اليةاقي  لبناء القدرات. (3)
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 ،من مدات ا تمدع املدد ومسدؤوليات من مات ا تمع املد  مدن خدالل زيداد  الو دو  إ أدوار 
  زياد  العتماد على هنج اسلايي ن مالج.و 

 ا با اد اإلج اءات التالي :التقييويوصن  -1٠

مبادئ يوجييي  أو اختصاصات يا يلي ، ما إ دلك خ د  و ع : 1التوصي   أ() 
ميددا  وعمليددات الة يدد  ي ددوي  ، و اليةاقيدد اددارك  من مددات ا تمددع املددد  إ مل،  اسددلايي ي  زمنيدد

 ن مات ا تمع املد ؛املع  م
املعنيدددد  بايةاقيدددد  ت ا تمددددع املددددد  : و ددددع خ دددد  ايصددددالت ملن مددددا٢التوصددددي   ) ( 

 م ا ح  التصح ؛
من مدات ا تمدع : ينب دن أن يواصد  أما د  اليةاقيد  دعميدا ملادارك  3التوصي   )ج( 

لصعيد العاملن واإلقليمن والور ، مع اإ عملي  ينةيا اليةاقي  على بصور   عال  املد  املعتمد  
 إ األعمدال املتعلقد  باليةاقيد  جديدد   عليدا  من مدات مادارك  ‘ 1‘ملدا يلدن: ايالء اهتما  خاص 

؛ املعنيددد  باليةاقيددد  تمدددع من مدددات ا تمدددع املدددد  علدددى تدددحث  قاعدددد  األساسدددي  والب يددد  يوسددديع ال
 ؛يحث هاتعمي  لييس  عمليات املتابع  أل ا   من مات ا تمع املد   ‘٢‘و

ليةاقيد ، لدد  امن مدات ا تمدع املدد  املعتمدد   ٢و 1 ناتالتوصديويستيد   )د( 
ويوا د  . إ الوقدت احلداي ناقاد  بينيداهن قيد املن مات ا تمع املد ، و املع  مول سيما الة ي  

ملن مددات ا تمدددع املدددد  املعتمدددد   الدددالز  لتقددددل الددددعا مسددتعد  هدددنو  ،3التوصدددي  علدددى األما دد  
  صيات األخ  ، ادا ما ق رت دلك.باحن التو  ات اد اج اءل

 ( 2017تقييم هيئة التفاعل بين اليلوم والسياسا  )أيار/مايو  -باء 
، قددددد رت األرددددد ا  ٢٠15إ عدددددا   ملدددددؤني  األرددددد ا  املعقدددددود   الددددددور  الثا يددددد  عاددددد  إ -11

ا واجنازا دددا العامددد  منددد اتوالسياسدددلدددو  الع اسدددتع اض األعمدددال الدددأ يقدددو  هبدددا هيئددد  التةاعددد  بدددني
( ب يد  ا داد قد ار ٢٠1٧ا اائيا إ الدور  الثالث  عا   لل ن  العلا والت نولوجيا )أيلول/سبتمرب 

علدى لل ند  العلدا والت نولوجيدا باحن العم  املقب  للييئ . ولضدمان حصدول الددور  الثالثد  عاد   
ر مدع م تد  اند  بالتاداو املعلومات التحليلي  الالزم  واملوثوقد  تداا السدتع اض، كلةدت األما د ، 

أعمددال هيئدد  التةاعدد  بددني العلددو  والسياسددات. وجدد ت تقيدديا جيدد  خارجيدد  بالعلددا والت نولوجيددا، 
علددددى أ يدددد   ت، وشدددددد٢٠1٧مددددايو اىل أيار/ كددددا ون الثا /يندددداي الةددددل  مددددن  عمليدددد  التقيدددديا إ 

 التقيدديا مددن خددالل إشددخص  ٢٠٠يقدد   مددن  يعليقددات اايددات صدداحب  املصددلح : وأسدديا مددا
 اإل ل ت. لدراسات الستقصائي  على شب  ملاارك  إ املقابالت واا

إ ينةيدا  ملحوظدا   أحد زت يقددما  هيئ  التةاع  بني العلدو  والسياسدات التقييا أن ووجد  -1٢
عيود ين يعم  على مجيع األهدا  وينسي  األ ا   امل : ٢٠1٧-٢٠1٦للةل  ب  امج عمليا 

بصددو   عالدد  عددن أعماتددا اتيئدد    مددت و  .دد العديددد مددن النددوايج احملددألقيدد  ون بالةعدد  هبددا الييددا 
التقيدديا ووجددد ، وقدددمت األما د  اخلدددمات الالزمدد  ألداء عمليددا. ئيايوزيددع امليددا  بددني أعضددار يد  

إ التدحث  علدى  اتيئد  أيضدا  جنحدت و ينتج معار  مةيد  على أساس علمدن متدني. اتيئ   أن أيضا  
رغا وجود ، اليةاقي  بوجه أ ض اش اج ا تمع العلمن إ أعمال إ خ   و العمليات العلمي  األ
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اىل أن اتيئدد  حققددت ، يادد   تددائج التقيدديا وعمومددا  لقيددا  بدده إ هدداه ا ددالت. ممددا ينب ددن اال ثدد  
 "الختبار" هاه.بعد  ل  قيلمون باستم ارها ، وأوصى املواعد بداي  

، قدددد  التقيددديا التوصددديات الثما يددد  األداءعلدددى   ادر وقددداتيئددد  هبدددد  ألسدددني عمليدددات و  -13
 الالزم  تا: ويدب  املواردا ي  اتيئ ، وعمليا، التالي  الأ يتناول ي

 ينب ن أن يساها أعضاء اتيئ  من خالل عمليا إ زياد  العلا  باتيئ ؛ )أ( 

للعلدددو  واملندددرب احل دددومن الددددوي اتيئددد   التةاعددد  بدددني خددددماتيعزيدددز ‘ 1‘ينب دددن ) ( 
ا دةاء ال دابع ال  دن ‘ ٢‘؛ و الن ا اإلي ولوجيوخدمات  لتنوع البيولوجنوالسياسات إ  ال ا

  ت   املنا ؛باحل ومن الدوي املع  على العالق  بني اتيئ  والة ي  

 بددددعا مدددن األما ددد ، بتنقددديلم تددد  انددد  العلدددا والت نولوجيدددا، ينب دددن أن يقدددو   )ج( 
مزيدد معداي  العضدوي   ئ ، ما إ دلك ش و  العضوي  إ اتيئد ، ويو ديلياختصاصات أعضاء ات

 واعاد  الن   إ عملي  جتديد العضوي ؛ ،ألديد ما هو متوقع من األعضاءو ، من التةصي 

ينب دددن أن يسدددتخد  اتيئددد  املددد اقبني مزيدددد مدددن الةعاليددد . ويوصدددن جيددد  التقيددديا  )د( 
   عدد مقاعد امل اقبني؛اخلارجي  بزياد

ينب دددن أن يقتصددد  كددد  ب  دددامج مدددن بددد امج عمددد  اتيئددد  علدددى مو دددوع واحدددد أو  (ه) 
 ادول زم  واقعن؛ مو وعني من املوا يع الأ يتسا باألولي  وينةيا ك  مو وع و قا  

 ينب ن أن يواص  اتيئ  يعيني الا كاء لدعا أعماتا األساسي ؛ )و( 
 يئ  م يني على األق  إ السن ؛ينب ن أن جتتمع ات )ز( 
 اتيئ . املوارد ال ا ي  لعم  مان أن يواص  األما   ينب ن  ) ( 

اندد  الداي سدتقو  بده السدتع اض لويوصديات التقيديا معلومدات أساسددي   يداتحمتو ويقدد   -14
  ين دددددد   ييددددددا األردددددد ا  إ الوثيقددددددللييئدددددد ، ويدددددد د هدددددداه املعلومددددددات ل ددددددن العلددددددا والت نولوجيددددددا 

ICCD/COP/CST(13)/6 . اإلجددد اءات املقلحددد  ويددد   األما ددد ، إ معددد ض الن ددد  إ أعماتدددا، أن
 ، ش ي   يوا   املوارد الالزم .للتقييا مقبول 

 (2017تقييم استحداث صجدوق تحييد أثر تدهور األراضر )شباط/فبراير  - يم 
أ يدددد  وكةدددداء  و عاليدددد  األ ادددد   الددددأ يضدددد لع هبددددا اةليدددد  العامليدددد  يندددداول هدددداا التقيدددديا  -15

صددندو  ألييددد أثدد  يدددهور األرا ددن مددع ايددالء اهتمددا  خدداص لتيددارات العمدد  الثالثدد  لسددتحداد 
السدتحداد ااداري ‘ 1‘مدا يلدن: هداه ييدارات  اجلمن مؤسس  روكةل . ويع  الأ ن نيويليا منح

 اليصالت والتسوي  والتوعي .‘ 3‘التحق ؛ وال صد واإلبالا و ‘ ٢‘و؛ حاليا  
اسدتحداد الصدندو  وينةيداها ب  يقد  جيدد ،  حلد  أ ده جد   التخ دي  ملالتقييا  ووجد -1٦

ه أ دالتقيديا  قوي اا  املستويات الالزم  لالسدتثمار. ولحد  موق الصندو  إ وأهنا و عت 
السددو   بلددواد دايدده، لعددد  اجندداز كبدد  إ حدددلددك بح دده ووصدد  للمادد وع حا  دد  قويدد   أعدددت

يضد لع ن لعمد  الداي املتعلق  بتحييد أث  يدهور األرا دن م حلد  النضدوج بعدد. وأشداد التقيديا با
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عاليد  اادود   موع  األوداد ال، ما إ دلك "للصندو  وألديد أعمالهالن ا التا يلي  لو ع به 
 ". صد والبالا والتحق لل واسلايي ي  واعد  ،لسو  ومعاي  بيئي  واجتماعي  قوي ل

املثدددال الددداي قدمددده جددددا    لحوظددداملول دددن غددد  امللموسددد  اإلجندددازات مدددن للتقيددديا،  وو قدددا   -1٧
باإلشددار  اىل و ددوعي  وعمليدد  بددني من ومدد  األمددا املتحددد  والق دداع اخلدداص. و الصددندو  لادد اك  م

أ اد التقييا بدحن )مدي  الصندو (" اةلي  العاملي  وش ك  م و ا ةعال  بني الوثيق  و العم  العالق  "
هاد د  وعميقد  ب  يقد  من ومد  األمدا املتحدد  ل يةيد  يةاعد  راسد  حالد   دادر  يقدد  د "الصندو 

 مع الق اع اخلاص".
 بيد أ ه  سد صندو  ألييد أث  يدهور األرا ن؛ استحداد  إ تحخ الولح  التقييا  -18
 ةيددو املال بيعدد  املبت دد   لددنيج السددتثمار و امجدد  عددن اىل الصددعوبات النالتددحخ  اىل حددد كبدد   اهددا

  .الاام  للصندو  الاي ل يزال إ م احله األوىل  سبيا  
 وقد  التقييا التوصيات األربع التالي : -19

مدن  : ينب ن أن يضع اةلي  العاملي  وش ك  م و ا  موع  أكث  ينوعدا  1التوصي   )أ( 
 كاء إ يدو   املدوارد. وينب دن أن يادم  دلدك الاد كاء الداين هددا الناحيد  املؤسسدي  واا  ا يد  للاد

  ؛إ و ع مي نليا من ألديد املااريع الأ ي ون إ م حل  مب    جدا  
 لضدددمان: ينب دددن أن يضدددع اةليددد  العامليددد  وشددد ك  م و دددا اسدددلايي ي  ٢التوصدددي   ) ( 

والت ايدد   الورنيدد  دات الصددل الددن ا اإلحصددائي  مددع بيا ددات ال صددد علددى مسددتو  املادد وع مواءمدد  
 املا وع؛ أل  ق وا ح   بتوجيياتهاه السلايي ي  وسيتعني دعا . ال  ي  تا
: ينب ددن أن يضددع اةليدد  العامليدد  وشدد ك  م و ددا مؤشدد ات أداء رئيسددي  3التوصددي   )ج( 

وسددع علدى مسددتو  احلا  دد  و/أو الت ليد  بددإج اء يقييمددات دوريد  ا ددا ي  لدددعا قيداس التددحث  األ
 للصندو  على البيئ  الستثماري ؛   اقا  

: ينب ددددن أن ين دددد  اةليدددد  العامليدددد  وشدددد ك  م و ددددا إ اعدددداد  هي لدددد  4التوصددددي   )د( 
السلايي ي  األصلي  لاليصالت مع اللكيز بوجه خاص علدى املت لبدات العاجلد  لةشدي  الثد  

 ال اليصالت.عا  القادم . وقد يستةيد دلك من اخلرب  اخلارجي  إ  
أو وا قددددت علييددددا ، 4و 3و 1التوصدددديات علددددى  اةليدددد  العامليدددد وإ رد اإلدار ، وا قددددت  -٢٠

 حد  اةن مدن مصددادر  صد  لالسدتثمار  ٧٠أكثد  مدن التحديدد أ ده ن ألديدد ، ولح دت بجزئيدا  
السددتةاد  مددن هداه الةدد ص و دد ص لآلليدد  العامليدد  سدي ون علددى ييسد  املقبد  ، وأن اللكيددز خمتلةد 

اىل أن بيا دات ال صدد مدن املاداريع وأشدارت ، ٢التوصدي  اةليد  ر ضدت و . قوي مااريع أخ   إ 
اإلحصداءات الورنيد  حمدي  السديا  العداملن مدن حمدي  كثد  أ يد  إ أاملمول  مدن خدالل الصدندو  

 التقدداري  الددأ ي سددليا إهدداه البيا ددات يسدداها أن احتمددال ل دد  بلددد علددى حددد ، علددى الدد غا مددن 
 .3-15اتد  أهدا  التنمي  املستدام ، وخباص   البلدان اىل اليةاقي  وإ رصد
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تقيااااايم مشاااااروع املياااااة اليالمياااااة قدماااااال التمويااااال المتيلااااا  بت يااااار المجاااااا  فااااار  -دا  
 ( 2016استراتي يا  اقدارة المستدامة لألراضر )أيلو /سبتمبر 

ت دددددددد  املنددددددددا  إ اسددددددددلايي يات السددددددددتثمار املتعلددددددد  ب تمويدددددددد المادددددددد وع ادمدددددددداج   ةدددددددا -٢1
 إالألددداد األورو  وبتمويددد  مدددن بدددادر  مدددن اةليددد  العامليددد  الددداي ن مدار  األرا دددن إل املسدددتدام 

تصدميا لتسدع  بلددان الدالز  لدعا من املا وع هو يقدل الدد  كان ات. و ٢٠14-٢٠1٠ الةل 
تخةيددد   ثدددار ي ددد  املندددا  والت يددد  معددده علدددى لور  و/أو ينةيدددا اسدددلايي يات علدددى املسدددتو  الددد

 .ي ال ية املنار  أساس ال واب  املتحصل  بني يدهور األرا ن و ثاره على قدرات الت ي  لس ان
اىل حدد مدا:  دالعلا  ألوا ده  وان كان سدابقا  ، مناس وخلص التقييا اىل أن املا وع  -٢٢

 بعددل البلدددان وإبعددد،  تااملاليدد  دات الصددل    يددالسياسددن بالصددل  بددني األرض واملنددا  والةدد ص 
 املتخا  لل مع بينيما.ي ون املا وع من بني اخل وات األوىل الواج  أن ن م ،املاارك 

أن مستو  ماارك  أصحا  املصلح  الورنيني أمد  حاسدا لدةداء العدا  التقييا  ولح  -٢3
الستادداريني اخلددرباء أكثدد   عاليدد  مددن  علددى الصددعيد الق دد ي وأن املن مددات غدد  احل وميدد  احملليدد 

با   خاص إ احدد  البلددان  اخلارجيني كمنسقني على املستو  الق  ي. وكان دلك وا حا  
املاارك ، السن ال، الدأ جنحدت، مدن خدالل عمليد  ياداركي  واسدع ، إ اامدع بدني الحتياجدات 

ي دور مةيدو  هداا املاد وع مندا احملليد  وأولويدات السياسد  الورنيد  إ مةيدو  ماد وع متسد . وقدد 
 نيت املوا ق  عليه لتمويله من قب  صندو  املنا  األخض . مت امال   دلك احلني ليصبل ما وعا  

وقددددد  التقيدددديا يوصدددديات عديددددد  يسددددتيد  إ مع ميددددا اسددددتم ار العمدددد  املضدددد لع بدددده  -٢4
مدن بدني أمدور أخد  ،  البلدان التسع  املادارك . و يمدا يتعلد  بالتوصديات العامد ، دكد  التقيديا، إ

 ما يلن:
ينمي  القدرات أم    وري للحصول على التموي  امل  س لت   املنا ، وكتابد   )أ( 

ألقيدددد  السدددتةاد  املثلددددى مددددن عمليددد  اقتندددداء املادددداريع ، و مادددداريعدات  وعيدددد  جيدددد  للمقلحدددات 
 ، ما إ دلك املةاو ات مع املاحنني و ليات التموي ؛عموما  

املةداهيا التقنيد  )مثد  اإلدار  املسدتدام  لةرا دن أو يدداب  الت يد ( ن يعميا أ ) ( 
           إ أردددد  عامدددد  للسياسدددد  العامدددد  عمليدددد  يادددداوري  صددددعب ، ويددددؤدي يضددددا   اايددددود مددددع املن مددددات

تددددداا املاددددد وع( اىل زيددددداد   TerrAfricaمبدددددادر  أو املبددددادرات الدوليددددد  ال بددددد   دات الصدددددل  )مثدددد  
 الن ا ؛لت احتما

   اددد  املعلومدددات الددداي يسدددتيد  أصدددحا  املصدددلح  علدددى املسدددتو  يت لددد )ج( 
 احمللن استخدا  الل ات احمللي  الأ جي  م اعا ا إ م حل  مب    من يصميا املا وع.

بتوصدددديات التقيدددديا وستسددددتخدميا إ أ ادددد تيا املقبلدددد ،  وأحارددددت اةليدددد  العامليدددد  علمددددا   -٢5
 حس  اإلم ان.

 (2016داء وتقييم التجفيذ )أيار/مايو تقييم نتام استيراض األ -هاء 
 ويقيديا التنةيدا التدابع لاليةاقيد داء األسدتع اض   دا  اال  ض مدن هداا التقيديا هدو يقيديا  -٢٦
السددتدام ، واسددتخدا  ‘ 4‘و األ يدد ؛‘ 3‘وال ةدداء ؛  ‘٢‘والةعاليدد ؛  ‘1‘للمعدداي  التاليدد :  و قددا  
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 املسددتقب  ملت لبددات اإلبددالا ااديددد  الن ددا  إ هدداااملعلومددات الناجتدد  لدددعا الن دد  إ اسددتخدا  
 .اليةاقي ل

، ٢٠1٠، الداي أرلد  إ عدا  التنةيايقييا استع اض األداء و   ا  يعترب للتقييا،  وو قا   -٢٧
وسدددداعد يةاقيدددد ": ل"ألددددول يددددودجن إ ال صددددد والتقيدددديا إ ارددددار ااجدددد اء خ ددددو  أوىل هامدددد  إ 

 اىل التقاري  ال من استنادا   إلبالاعلى يةعي  مةيو  اإ الن ا  استخدا  يادج اإلبالا املوحد  
رصدد األهددا  التاد يلي  علدى على مؤشد ات األداء و  الن ا يادج  ي كز. و القائم  على املؤش ات

املاليددد  املؤشددد ات و  السدددلايي ي األهددددا   دمدددج  اعليددد  إ ول نيدددا أقددد واألهددددا  دات الصدددل ؛ 
أ ده  دتج عدن ولحد  التقيديا املدرج  ألت كد  مدن األهددا  التاد يلي  واألهددا  السدلايي ي . 

اإلبدددددالا الدددددور  اىل األداء اإلج ائدددددن ي كيدددددز الن دددددا  علدددددى اسدددددتع اض األداء ألدددددول اللكيدددددز مدددددن 
 . واملؤسسن والتن يمن

 ٢٠14إ عدددا  ا ويقيددديا التنةيدددداء األسدددتع اض اودكددد  التقيددديا أن التنقددديل األول لن دددا   -٢8
أد  اىل ألسدددني كةددداء  اإلبدددالا مدددن حيدددا عددددد التقددداري  املقدمددد . غددد  أ ددده لحددد  أن امل اجعددد  

يددددن ل إ و ددددع خ ددددو  أسدددداس باددددحن التقددددد  احملدددد ز إ م ا حدددد  التصددددح /يدهور    املنقحدددد 
ي  األرا ن أو ااةا  "على أرض الواقع"، ول إ اج اء يقييمات ألليلي  لإلج اءات دات األولو 

لالزمددد  لتعزيدددز ينةيدددا خ ددد  واردددار العمددد  السدددلايي يني للسدددنوات العاددد  مدددن أجددد  يعزيدددز ينةيدددا 
 ( )السلايي ي (.٢٠٠8-٢٠18اليةاقي  )

و يمددا يتعلدد  بالسددمات التقنيدد  وال ةدداء  مددن حيددا الت لةدد ، وجددد التقيدديا أ دده إ حددني  -٢9
يت لد  تده بوابلدأ ينب دن ادخاتدا علدى اتعدديالت ال،  دإن الن دا مي ن لةما   أن يست م  يدادج 

ام ا يدددد  ألسددددني اسددددتخدا  أدوات أخدددد   إلدار  أبدددد ز التقيدددديا ومددددوارد ا ددددا ي . و  خارجيددددا   دعمددددا  
و  ددا اإلبددالا  ،ايةاقيددات ريددو موجدد يةاقيدد ، والتعدداون إ اعددداد التقدداري  الورنيدد  الاملعددار  إ 

 ة  مل ا   اإلبالا ال ويل  األج .املتاح  باعتبارها حلول  عال  من حيا الت لاألخ   
التقييا، كان هناج العديد من العمليدات اااريد  دات الصدل  الاي ج    يه وقت الوإ  -3٠

ه ل مي ددن ألديددد يةاصددي  الن ددا  املقبدد  يةاقيدد ، واعددل  التقيدديا بح ددلاملباشدد   بدداإلبالا موجدد  ا
وإ هددداا السددديا ، قدددد  التقيددديا  ت.لإلبدددالا قبددد  احددد از املزيدددد مدددن التقدددد  بادددحن يلدددك العمليدددا

 موجز تا:، و يما يلن يوصيات عام 
يةاقيد  مدن خدالل لألسني  عالي  ومالءم  اإلبالا موج  اي ون : 1 التوصي  )أ( 

 ما يلن:
علددى التقددد  احملدد ز "علددى أرض  أن ي ددون اللكيددز إ التقدداري  الورنيدد  مسددتقبال   '1'

مدن خدالل ادراج األهددا  الورنيد  و ألقي  األهددا  السدلايي ي  الواقع" إ 
 بتحييد أث  يدهور األرا ن؛املتعلق  

 وعيد ، مصدحوب  معلومدات كميد  معلومدات  البلدان األر ا  املتدحث  أن يقد   '٢'
لتددداب  التصددحيحي  ملعلومددات اهدداه ا بددنييادا كا ددت مةيددد   قدد . وينب ددن أن 

األهدا  السدلايي ي  الأ ن ا ادها أو املخ   تا والأ ي يب  بالتقد  حنو 
 بتحييد أث  يدهور األرا ن؛هدا  املتعلق  أو األ
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يةاقيد  واسدتدامته، وقدد يادم  ل: ألسني  عالي    ا  اإلبالا عن ا٢التوصي    ) ( 
 دلك ما يلن:

  يادج اإلبالا دون ي الي  كب  ؛األما   ام ا ي  ي ي   ة يأن   '1'
/عرب اإل ل دددت اىل أدوات اإلبدددالا ادييدددو   األما ددد  ام ا يددد  الوصدددول العدددأن  '٢'

مددن بوابدد  منةصددل  لإلبددالا عددن  بدددل   اليةاقيدد لمددن خددالل صددةح  خمصصدد  مددن املوقددع الاددب ن 
 ر ي  اإل ل ت؛

يةاقيددد  املتصدددل  ال  تقددداريالبالن دددا  املتعلقددد  : اإلبقددداء علدددى عالمددد  3التوصدددي    )ج( 
اايدد  اعداد  ارددال  ال  ائد  ااديددد  لتقددل التقدداري  بوصدةيا و األمدا املتحددد  مل ا حد  التصددح ، 

 .ن ا الثالا لل
  ددا  عناصدد  الدد  و حل وإ رد اإلدار ، أع بددت األما دد  عددن يقدددي ها للتقيدديا باعتبدداره أللدديال   -31

، علدددى أن ي دددون /مؤقتدددا  التوصددديات جزئيا  علدددى  وا قدددت اإلدار . و ويقيددديا التنةيددداداء األسدددتع اض ا
أن اإلجدد اء النيددائن الدداي يتعددني ا دداده سدديتحدد بعددد اليةددا  علددى الن ددا  املو ددوعن  مةيومددا  

  .للتقاري  الورني  والنيج دات الصل  على مستو  مؤني  األر ا 

 (2016تقييم مبادرة تشان وون )نيسان/أبريل  -واو 
سلايي ن لتق  واالاي و املدعا ال، ٢٠11، الأ أرلقت إ عا  مبادر  ياا  وونيقد   -3٢

د  األداء اإلمجدددداي للمبددددادر  ومدددديندددداول التقيدددديا دائدددد   ال ابددددات ال وريدددد . و خددددالل مددددن لاليةاقيدددد  
 .يةاقي لإ النتائج الأ ألققت إ ارار ااسياميا 

أهدا النتدائج الددأ  حيدوي إ بعدلقامدت بدددور وخلدص التقيديا اىل أن مبدادر  يادا  وون  -33
ألييدد ، ويد يب  كثد  منيدا بت دوي  واختبدار مةيدو  ٢٠15-٢٠1٢يةاقي  خالل الةل  لحققتيا ا

سداعدت إ اعددداد قامدت املبدادر  بدددعميا  الددأ . وأ داد التقيديا بددحن األ اد  أثد  يددهور األرا ددن
تنميد  املسدتدام ، من أهدا  ال 3-15لعتماد اتد  الالز  األساس التق  والعلمن والسياسن 

 سنوات األخ  .إ اليةاقي  منة د لالالاي اعتربه كث  من م اسلن التقييا أها ي ور 
من  وا  كثد  .  بوصدةيا مدن لةما   بح ي  كب   مبادر  ياا  وون يتسا للتقييا،  وو قا   -34

الوقدت املناسد . لة ا   الأ يقو  بدعميا إ التخ ي  املبادر   تيس  حمو  ، جيات الدعا امل
قدددو  الدددد ع ا ددداد اإلجددد اءات الالزمددد  إلع ددداء الدددزخا و  حدددت بو  سياسددديا   دعمدددا  املبدددادر  وقددددمت 

 ويعتدرب املبدادر  أيضدا  . ييدا ضدما  اللاألرد ا  علدى ا شد ع، ممدا اليةاقيد  ادول أعمالالزمني ال
 وغ  التقليدي . "يد ااد"مثاب  عملي  يعلا لةما   باحن اقام  ش اكات مع اايات املاحن  

جوا د  العمد   أيضدا  ، حددد التقيديا عموما   يقييا مبادر  ياا  وون اجيابيا   إ حني كانو  -35
وحمدددد  بو دو  ومتصددل  بدادر  اىل أهدددا  ومؤشد ات امليةتقدد  للتقيديا،  وو قددا  . مي ددن يعزيزهداالدأ 

يةددن  لوا ددح . و ليسددت بددادر  عامليدد  و"عالمدد " املبددادر  بوصددةيا م بدقدد ، يةاقيدد لتددائج ابإرددار  
باادول الدزم  احملددد، و  يتحقد  بال امد  اإلم ا يدات املع  يد  واللوجييد  لة اد    تنةيا دائما  ال

 دعميا.قو  بالأ ي
 :موجز لتوصيات التقييا يما يلن و  -3٦

ا أياحتده مداليةاقيد  و ل تدائج هامد   مدنمبدادر  يادا  وون ملدا حققتده    د ا  : 1التوصي   )أ( 
 ت ال وري ،  إ ه يوصى باستم ارها؛ودائ   ال ابا يةاقي لم  ل   من أما   ا  ص يعليمي  قيل من 
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أن : بالنسب  خل   العم  املقبلد  إ اردار مبدادر  يادا  وون، ينب دن ٢التوصي   ) ( 
 ارددددار النتددددائج الدددداي يدددد يب  بو ددددو  -دائدددد   ال ابددددات ال وريدددد  بالتادددداور مددددع  -ألما دددد  ألدددددد ا

وأن يبدنيل األهددا  املادلك  ل دال اادا بني، وأن ، املعني اليةاقي  للةل  الزمني  لباألولويات العام  
 لل صد والتقييا املني يني للتقد  احمل ز؛ أساسا  ي ون 

اىل اخلدرب  امل تسدب  مدن مبدادر  يادا  وون،  : ينب دن لةما د ، اسدتنادا  3التوصي   )ج( 
 يةاقي ؛النتائج السائد لرار اإلملقبل  مع الا كاء املاحنني مع أن ي ة  ايسا  ايةاقا ا ا

ألما دد  األسددبا  ال امندد  وراء التددحخ ات الع  ددي  لدد  ا: ينب ددن أن أل4التوصددي   )د( 
، ب يدددد   ددددمان جتندددد  مثدددد  هدددداه التددددحخ ات إ وأن يقددددو  معااتيددددا إ ينةيددددا مبددددادر  ياددددا  وون

 املستقب ؛
يواصدد  األما دد  العمدد  باددحن يددد قات املعلومددات املاليدد  : ينب ددن أن 5التوصددي   ()ه 

 من أج   مان أن ي ون لد  مدي ي املااريع معلومات مست مل  عن حال  التموي ؛
: ينب ن لةما   أن ي ة  ادماج أ ض  املمارسات الأ يتا ألديدها ٦التوصي   )و( 

املندددار  اخلضددد اء إ اردددار  مدددن خدددالل ب  دددامج األرض مقابددد  احليدددا  وشددد اك  األرا دددن ااا ددد  إ
 .اليةاقي لاملناهج والعمليات دات الصل  بإدار  املعار  التابع  

مجيدددع علدددى ، دائددد   ال ابدددات ال وريددد األما ددد ، بعدددد التاددداور مدددع وا قدددت وإ رد اإلدار ،  -3٧
 حنو جيد إ  ال املتابع .اةن على  جي ي العم و ، جزئيا   وا قت عليياأو  ،التوصيات

اىل أن وأشددددارت األما دددد  علددددى النتي دددد  املتعلقدددد  بتددددد قات املعلومددددات املاليدددد ، يوا دددد    و  -38
م ت  خدمات ال قاب  الداخليد  التدابع لةمدا املتحدد  والدأ  م اجع  احلسابات الأ أج اها مؤخ ا  

 ركزت على ادار  التربعات   جتد أي مااك  إ يد قات املعلومات.

قتصااادي التاار تقااوم بةااا امليااة اليالميااة )أيلو /ساابتمبر تقياايم أنشاالة التقياايم ال -زاي 
2016) 

تمويدد  للم البدد  بسددت  بلدددان الدددعا لاةليدد  العامليدد   قدددمت، ٢٠15-٢٠1٢إ الةددل   -39
مبددددادرات اإلدار  املسددددتدام  لةرا ددددن مددددن خددددالل اظيددددار املنددددا ع القتصددددادي  لددددإلدار  املسددددتدام  

مدن  إ مع دا البلددان جدزءا  كدان الددعا تدا  لةرا دن؛ و لةرا ن وي دالي  السدتخدا  غد  املسد
التقيدديا أ يدد  أ ادد   التقيدديا القتصددادي لآلليدد   دلرعمليدد  و ددع اسددلايي يات نيويدد  مت املدد . وقدد

علددددى املسددددتو  العدددداملن من ددددورين: الت ددددورات  باسددددتخدا  العامليدددد  وكةاء ددددا و عاليتيددددا واسددددتدامتيا
واملةيو  النتائج الأ يوص  الييا قارن التقييا بني ت  املاارك . و واأل ا   إ ثالث  من البلدان الس

 لتحييد أث  يدهور األرا ن وألديد أهدا  التحييد. الناشئ 
مددن التقددد   تلةدد البلدددان الثالثدد  الددأ نيددت دراسددتيا مسددتويات خمحققددت للتقيدديا،  وو قددا   -4٠

ولويا ا السياسي  واستعدادها احلاي لتحقي  اإلدار  املسدتدام  لةرا دن. أل ،حد كب   تي  ، اىل
عل  بده يتة  مع ال ل  امل ا   املعلومات ألقتصادي الوبصة  عام ، وجد التقييا أن التقييا 

، وأن اةلي  العاملي  جنحت إ اش اج أصحا  املصدلح  علدى (ة و السد ) على املستو  الور 
الددأ املتبعدد  للتقيدديا علددى املسددتو  الق دد ي لسدديول  ني يدد  املعلددى التقيدديا وأثدد   املسددتو  الددور .

  تائج قابل  للتحق .وما يولد عنيا من   بيقياي
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و يمددا يتعلدد  بددالت ورات علددى الصددعيد العدداملن، أشددار التقيدديا اىل أن عمدد  اةليدد  العامليدد   -41
زايد  من األدلد  بالنسدب   موعد  كاملد  اىل  موع  متسيؤدي باحن التقييا القتصادي لةرا ن 

املعدد  بتددو   خيددارات السددتخدا  املسددتدا   ألددادلايددو   مددن القدديا الددأ ستسددتمد مددن األرض. و 
للن ددد  إ العمددد  علدددى  للخدددرباء العلميدددني الددداي أ ادددحيه اةليددد  العامليددد  منتدددد  رموحدددا  لةرا دددن 

اقتصاديات يدهور األرا ن الأ يض لع تعلق  باملبادر  املإ  الألاد أسياقد املستو  الق  ي. و 
 اةن بالعديد من أ ا   التقييا القتصادي الورني .

، ياد  التقيديا اىل ألييدد أثد  يددهور األرا دنو يما يتعل  بالتقييا القتصادي إ سديا   -4٢
 ،للتحقلاقابليتيا و  ا ناألر قدر  يقييا لتحييد أث  يدهور األرا ن التخ ي  يت ل  أ ه "إ حني 

القتصددادي  بال دد  األ يدد  ألهنددا  - ،  ددإن العوامدد  الجتماعيدد أوسددع   اقددا  سياسددي  ني ينيدد  وبيئدد  
غدددد ه مددددن الضدددد ورات ألييددددد األثدددد  مددددع يعبئدددد  املددددوارد ومواز دددد   قضددددي مددددن  أساسدددديا   ا  يادددد   جددددزء

والتقييا القتصادي لةرض جدزء رئيسدن إ املقابد  إ قضدي  ألييدد أثد   الجتماعي  والقتصادي .
ح يدد  خاصدد  إ ألديددد املزايددا النسددبي  ملختلدد  اخليددارات إلعدداد  يحهيدد  يدددهور األرا ددن ويتسددا ب

مددع عمليدد  و ددع اىل جندد   وعلددى هدداا النحددو، يددربز ألييددد أثدد  يدددهور األرا ددن جنبددا  األرا ددن. 
كمحد ج رئيسدن للعمد  علدى التقيديا القتصددادي   يددا  أو حد  لد  حملاسدلايي يات ماليد  مت املد

 لةرا ن".
 و يما يلن موجز للتوصيات الأ قدميا التقييا: -43

املةتددا  ت هددن القيمدد  القتصددادي  لددةرض ليسددإ حددني يبددنيل أن : 1التوصددي   )أ( 
كثد   ها إ سديا  ي دون أ إن من املةيد القول بحهنا مي ن  اد لاليةاقي ،لموس إلرال  التنةيا امل

وي مجتيدا اىل إ العتبدار تائج دراسات التقييا القتصادي يؤخا  إ حماول  لضمان أن و  .مالءم 
لحاجدد  اىل لاةليدد  العامليدد  ينب ددن أن ي اعددن ، لتحييددد أثدد  يدددهور األرا ددن خ دد  وأهدددا  قويدد 

ةائد  املني يات بي   ملتزم   أنو  ،السيا  السياسن والثقاإ الور ما يتة  مع تائج يةصي  الن
 وبسار  اإل تاج؛

يق يد  مدوجز إ مدد  السدتةاد  مدن : ينب دن أن ين د  اةليد  العامليد  ٢التوصدي   ) ( 
الدأ يلخص جتار  البلدان الست  و/أو قائم  م جعي  للدروس املستةاد  ملساعد  الددول األخد   

 تحلي  للتقييا القتصادي؛يعتز  القيا  ب
إ ح ددددا عمليدددد  ي ددددوي  التقيدددديا اةليدددد  العامليدددد  ين دددد  : ينب ددددن أن 3صددددي  التو  )ج( 

و ددع يلددك ومددد  قدددر  الدددول علددى القتصددادي القددائا علددى خ دد  ألييددد أثدد  يدددهور األرا ددن 
أكثددد   أن يضدددع هن دددا   مدددن اةليددد . وينب دددن تدددا أيضدددا  أقددد  مباشددد     يت لددد  ماددداركاخل ددد  بددددعا 

 لنق  النتائج اىل الصعيد الدوي؛ ا ت اما  
مدع  يعامليداكيةيد  إ   أن ي دون اةليد  العامليد  أكثد  و دوحا  ينب دن : 4التوصي   )د( 

اةخدد ين. وب ددل الن دد  عددن الدددور الدددقي  الدداي ستضدد لع بدده إ امل حلدد  املقبلدد ،  ددإن اختيارهددا 
 ئيسدي  الةاعلد  الر ا  األ لحوار معبوعن كام ، و تي   ل للمساح  الأ ستا ليا ينب ن أن يتا

 .خ  األ
مجيع التوصديات مدع ادخدال يعدديالت على اةلي  العاملي  إ ردها على اإلدار ، وا قت و  -44

 رةية  على النيج املقلح  وبدأت العم  إ األ ا   دات الصل .
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اتفاقيااة األماام المتحاادة السااابقة التاار أ رياا  ألعمااا   متابيااة التقييمااا  -ثالثاا  
 التصحر  ةلمكافح

 د   يمدا يتعلد  بإلدار  لد ودا  تابع  يوصديات التقيديا، يعدد األما د  و/أو اةليد  العامليد  ردمل -45
، أو وا ددد  علييدددا جزئيدددا  أو ي، التوصدددياتوا ددد  علدددى مدددا ادا كا دددت ي ايبدددني  ييدددعلدددى حدددد   يقيددديا

األما د  و/أو اةليد  ، يقدد  الدأ يوا د  علييدا، أو يوا د  علييدا جزئيدا  توصديات للي  ضيا. وبالنسدب  
توصددي . ويعلددن ردود اإلدار  مددع يقدداري  للو دداء بالإلجدد اءات الددأ يعتددز  ا ادهددا حملدد  عامدد  ل العامليدد 

 .يقاري  التقييال يت زأ من  يعترب جزءا  التقييا، و 
توصدديات الددأ يقدددميا األما دد  و/أو اةليدد  لو دداء بالنب ددن متابعدد  اللتزامددات املتعلقدد  باوي -4٦
مليدد  مددن خددالل ردود اإلدار  وألددديثيا إ  ددوء ال دد و  املت دد  ، عنددد القتضدداء، علددى أسدداس العا

، ودلدددك أو الو ددداء هبدددا جزئيدددا   ، ددد  يوصدددي  حاملدددا يدددتا الو ددداء هبدددالتابعددد  املسدددنوي. وينتيدددن عمليددد  
 حس  مستو  اللتزا  الوارد إ رد اإلدار .

 عمليددا صالتقييمددات الددأ  دديمددا بتعلدد  باإلدار   ردود /أو اةليدد  العامليدد  ويعددد األما دد  و  -4٧
، االتقييمات الأ يستيد  إ ال ال  أصدحا  املصدلح  اةخد ين إ يوصديا ول يت ل  .  ق 

اجد اء اسدتع اض مدن املتعل  بالتةاع  بني العلدو  والسياسدات الداي يددعو اىل مث  التقييا األخ  
               مددددددن األما دددددد  ردا  ن جا دددددد  مددددددؤني  األردددددد ا  قبدددددد  اندددددد  العلددددددا والت نولوجيددددددا وا دددددداد قدددددد ار مدددددد

 العاملي . اةلي أو 
بادحن التوصديات الدوارد  إ يقداري  الأ ا دات إلج اءات لحمل  عام   ص ويقد  هاا الة -48

والأ يناولدت عمد  األما د  و/أو اةليد  العامليد . وجتددر  ٢٠1٦هناي  عا  إ التقييا الأ اكتملت 
باحلاجددد  اىل ادخدددال ألسدددينات إ يقييمدددني مدددن التقييمدددات لعدددلا  ا اإلشدددار  اىل أ ددده ن بالةعددد 

 يمددا قبدد  اجد اء التقيديا.  ،اليصدالت والاد اكات، و دا التقييمدني املتعلقددني بالثالثد  الدوارد  أد دداه
قددد  التقيدديا ماددور  خارجيدد  قائمدد  علددى األدلدد  باددحن مددا ينب ددن ألسددينه يتعلدد  هبدداين التقييمددني، 

 .عملي  اإلصال  الداخلنا يسل  لتحسني، مموكيةي  

تقياايم المشااروع الجمااوح ر لتحييااد أثاار تاادهور األراضاار )تشاارين الثااانر/نوفمبر  -ألف 
2015 ) 

يدددهور لتحييددد أثدد  املادد وع النمددودجن أل يدد   امال  وشدد مسددتقال   يقدددي ا  قددد  هدداا التقيدديا  -49
التثبدددت مدددن "يددديا قياسدددات ملدددد  أجددد   التقو  ، وكةاءيددده، و عاليتددده، وقابليتددده لالسدددتدام .األرا دددن

 .يةاقيد لينةيدا اؤدي اىل التقدد  إ يسد يددهور األرا دنألييد أث  ادا كان  ملا"، أي صح  الة   
العمليددات  يعيددنيمددن اجدد اء وددود أساسددي ، و إ التم ددني املادد وع جنددا  مددد  التقيدديا واسددتع ض 

تخ ي  والتنةيددددا الددددورنيني. بددددال املتعلقدددد لنتددددائج املباشدددد   ار اوألديددددد األهدددددا ، واختبدددد ،احلا دددد 
يدددهور أهدددا  ألييددد أثدد  ب  ددامج ألديددد إ ينةيددا املادداريع ألسددني واسددتخدمت  تددائج التقيدديا إ 

املادد وع اددارك  إ )مددا إ دلددك البلدددان امل ا  بلددد 1٠8 الدداي يضددا حاليددا   األوسددع   اقددا  األرا ددن 
 .التقييا يوصياتلو اء مع ا ن ا النمودجن لتحييد أث  يدهور األرا ن(، ومن خالل دلك،

أهددا  ألديدد إ اردار ب  دامج  أوسدع   اقدا  جيود ت ، بال٢و 1مع التوصيتني  ونيايا   -5٠
يقددل ، و املاداركني إ اسدتخدا  وألليد  البيا دات املقدمد  م كزيدا  لتوجيده يددهور األرا دن ألييد أث  
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أ ضدد  مددزيج مددن املصددادر تحديددد عامليدد  لالورنيدد  البيا ددات مددن ال موعددات لدددييا  لدداينلدعا الدد
 بيا دددات" ملسددداعد  البلددددانبال معنيدددا   ا  إ كددد  حالددد . وأ ادددحت اةليددد  العامليددد  "  يقدددلسدددتخداميا 
املسدائ  املتعلقد  ب صدد يددهور األرا دن إ أهدا  ألييدد أثد  تحديد املتعل  برب امج املاارك  إ ال

 يدددهور األرا ددنألييددد أثدد  مةيددو  ومني يدد  سددينات علددى ألأدخلددت و البيا ددات والتحقدد  منيددا. 
تيئد  استخدا   موعات البيا ات العاملي /الورني ، ما إ دلك من خالل التوجيده املني دن وعلى 

اددددارك  إ لبلدددددان املاخلددددربات والدددددروس املسددددتةاد  لالعلددددو  والسياسددددات. وأييحددددت  التةاعدددد  بددددني
 .(4)من خالل مناوراملا وع النمودجن 

احملدددد  لتحييددد أثدد  هدددا  مدددي واقعيدد  وجديدد  األتعلدد  م اقبدد  ااددود  لختبددار و يمددا ي -51
 املقدمددد  موجددد  الدوريددد الورنيددد  (، ستسدددتع ض التقددداري  4و ‘3‘1)التوصددديتان يددددهور األرا دددن 

ؤشد ات املتةد  علييدا. وإ املدد  و احملدبيا دات الاىل  ، استنادا  له ويقد  يقييما   ليةاقي  التقد  احمل زا
الدأ يعتدرب  تحويليد الاداريع املعلى ي وي  املاارك   تعم  اةلي  العاملي  مع البلدانوقت  ةسه، سال

األجددد  اددد اكات لضدددمان الددددعا ال ويددد  بددددأت الحندددو ألقيددد  األهددددا . و بددددء العمددد   ددد وري  ل
 استحداد الصندو  املعد  لةعداد للمااريع املتعلق  بتحييد أث  يدهور األرا ن، وجاري حاليا  

تعلقد   اد   املاأل سدتيد بتحييد أث  يدهور األرا دن باعتبداره منادح  عامد  وخداص لالسدتثمار ي
 بتحييد أث  يدهور األرا ن.

من مات ا تمع املدد  على التااور مع  العتماد أساسا   للتقييا اىل 3دعت التوصي  و  -5٢
أهددددا  ألديدددد إ حدددني يعتدددرب . و مددددخالت املاددد وع النمدددودجنيصدددميا وينةيدددا إ  واملسدددتةيدين

ا ع اةلي  العاملي  ماارك  إ املقا  األول من املسؤوليات احل ومي ، ييدهور األرا ن ألييد أث  
ب  ددامج ألديددد مددن سدديما ا تمددع املددد  والق داع اخلدداص. وك ددزء  أصدحا  املصددلح  اةخدد ين، ل

بتحييدد أثد   معنيدا   عدامال     يقدا  ك  يددهور األرا دن، أ ادحت مجيدع البلددان املادار أهدا  ألييد أث  
األ  قدد  هدداه  يعددداتياكدد  املؤسسددي  القائمدد . و  داخدد عدداد  يدددهور األرا ددن، ويعمدد  هدداا الة يدد  

أهددددا  العالقددد  بدددني " ي سددديخ"علدددى  وهدددن يسددداعد أيضدددا  إلشددد اج أصدددحا  املصدددلح ،   لقدددا  من
األ يد  لضدمان املل يد  الورنيدد   مد  بددال اا أاألولويدات واللتزامدات الورنيدد  األخد  ، وهدالتحييدد و 
 .األج  ( والتخ ي  للعم  ال وي 5)التوصي  

تقيااايم فيالياااة التصاااال  فااار  طاااار اتفاقياااة األمااام المتحااادة لمكافحاااة التصاااحر  -باء 
 (2015)أيلو /سبتمبر 

 امل اسددددالت،هدددداا التقيدددديا  موعدددد  متنوعدددد  مددددن جوا دددد  اليصددددال، مددددا إ دلددددك يندددداول  -53
والددنيج السددلايي ن  ،املددوظةنيمددالج و ات امل ئيدد ، والعالمدد ،ات اليصددال املختلةدد وقنددو اهددا، وحمتو 

هبد  يقدل يوصيات عملي  لتعزيز اليصالت إ ايةاقي  األما املتحد  مل ا حد  التصدح . وقدد 
 .أد اهتوصيات، وي د وص  لإلج اءات الأ ا ا ا األما   إ الةق ات الاستو يت مع ا 

 علددددى واللكيددددز املتعلقتددددني بتبسددددي  م اسددددالت اليةاقيدددد ، ٧و 1التوصدددديتني  مددددع ونيادددديا   -54
أعدددت األما دد  مضددمون رسددال  يتعلدد  مو ددوع اسددلايي ن  األجدد ، رويلدد  السددلايي ي  القضددايا

مددن أهدددا  التنميدد  املسددتدام  الدداي يتعلدد  بتحييددد أثدد  يدددهور  3-15رئيسددن واحددد هددو اتددد  
__________ 

 

(4) <www2.unccd.int/news-events/three-new-publications-land-degradation-neutrality-target-setting>. 
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 اةن كإرددددار املو ددددوع ويسددددتخد  هدددداا. لاليةاقيدددد  ااديددددد البعددددد هدددداا جتسدددديد هبددددد  األرا ددددن،
مدن  التقليدديني إ اليةاقيد  أصدحا  املصدلح  كث ا  يت اوز   ستق ا  ا تباه مجيور أوسع   اقا  ل

 األرا دددن يددددهور بدددني العالقددد  املثدددال سدددبي  علدددى حمددددد ، موا ددديع علدددى الضدددوء خدددالل يسدددلي 
 .وات   

ألديا املوقع  ٢٠1٦، بدأ إ يا ين الثا / و مرب ٢التوصي  وعلى النحو امل لو  إ  -55
علدى املسدتعملني ويسدي  التنقد   يده )مسداعد  بصد ي   اليةاقي . وهاا املوقع أكث  ي كيدزا  لالاب ن 

(. ويام  املوقع اإلل لو  اةن عم  ك  من األما   واةلي  العاملي . وي بيقا   أقو  وأكث  ايساقا  
اليةاقي  ووسدائ  لإلدار  ك  من املوقع الاب ن واحد  اإل ل ت يعيني أخصائن عرب وجي ي حاليا  

 (.4التواص  الجتماعن )التوصي  
حعيددد الن دد  إ الاددعار املؤسسددن  (: 3اليةاقيدد  )التوصددي   ئيدد  لوجدد   ألددديا اتويدد  امل -5٦

 كدددددا ون الثدددددا /الادددددعار ااديدددددد إ  أرلددددد  ، و نتمثيلدددددال دددددابع التصدددددميا و الاليةاقيددددد  مدددددن حيدددددا ل
. وسددددتتبع منت ددددات أيضددددا   مماثلدددد  علددددى شددددعار اةليدددد  العامليدددد عددددديالت ي ج يددددت. وأ٢٠1٧ يندددداي 

، يسددتخد  األما دد  5مددع التوصددي   اليةاقيدد  هدداه العالمدد  ااديددد . ونيادديا  لاليصددالت والددلويج 
 ن ااديد.خم  ات معلومايي  وموجزات س يع  إ مواد اليصال اخلاص  هبا وعلى املوقع الاب 

(، ٦يةاقيدد  )التوصدددي  املتعلقددد  بالسددائ  املو يمددا يتعلدد  بددددعا يدددري  الصدددحةيني علددى  -5٧
يواصددددد  األما ددددد  العمددددد  مدددددع شددددد كائيا علدددددى ين ددددديا دورات يدريبيددددد  بدددددالتزامن مدددددع الجتماعدددددات 

 املناسب . ألحدادوا
الء اهتمددا  (، مددع ايدد8ي ددوي  هنددج وأدوات رصددد اليصددالت )التوصددي  يواصدد  األما دد  و  -58

 خاص لستخدا  وسائ  التواص  الجتماعن.

 األمانة و/أو املية اليالمية  شملتقييم الشراكا  التر ت - يم 
ايةاقيدد  األمددا املتحددد  مل ا حدد  التصددح  مددن الددأ ياددم  ادد اكات الهدداا التقيدديا يندداول  -59

لدددعا ت او أديا وبوصددةعالقددات يادد يلي  ووظيةيدد ، بوصددةيا العمليددات والنتددائج:  كدد  مددن  حيددا
املددددوارد. ودعددددت يوصدددديات التقيدددديا اىل ايبدددداع هنددددج أكثدددد   حادددددالتقددددد  حنددددو ألقيدددد  األهدددددا  و 

، وأكددت أ يد  بوجده أ ضد  لا اكات الأ يضدا األما د  و/أو اةليد  العامليد ا اسلايي ي  و  ي 
مجيدددع يوصددديات األما ددد  واةليددد  العامليددد  اسدددتو ت دعدددا أولويا دددا املعلنددد . و  علدددى ي كيدددز الاددد اكات

 إ الةق ات أد اه. وي د حمل  عام  عن اإلج اءات املتخا  ،التقييا
يةاقيد  لعلدى "و دع اسدلايي ي " لدنيج الاد اك  إ ا وعملت األما د  واةليد  العامليد  معدا   -٦٠

قددددمت األما ددد  واةليددد  العامليددد  اسدددلايي ي   ٢٠1٦(. وإ   /أغسددد ي 4و 3و 1توصددديات ال)
 :يقو  ما يلن خلن(ستعمال الدا)لال

ي ييبدددات الاددد اك  الدددأ يقيميدددا، ويوجددده  دددا ألددددد املبدددادئ واملمارسدددات الدددأ أل )أ( 
 اختيار الا اكات وينميتيا لتحقي  أقصى قدر من  عاليتيا؛

دد السديا  العدا  ألدمع بني رى  هام  من أعمال الاد اك  السدابق  واحلاليد  و جت ) ( 
 العمليات املناسب ؛والتوجييات الالزم  لو ع األدوات و 
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 عامددا   مؤسسدديا   يددو   رىيدد  شددامل  لادد اكات األما دد  واةليدد  العامليدد  ويضددع هن ددا   )ج( 
 يةاقي .لازاء  موع  متنوع  من الا اكات إ ارار ا

األما ددد  قددددمت يةاقيددد ، لمدددع املبدددادئ العامددد  الدددوارد  إ اسدددلايي ي  الاددد اك  إ ا ونياددديا   -٦1
قددد الاد اكات العلميد . و ‘ ٢‘و اشد اج ق داع األعمدال؛ ‘1‘مدن أجد :  ال  أكثد  يةصدي هن دا   أيضدا  

إشدد اج ق دداع األعمددال مددن خددالل عمليدد  يادداوري  واسددع  الن ددا  شددارج  ييددا املتعلدد  ب نيجالددعددد أ  
 مؤني  األر ا  وا تمع املد .

الاد اكات األكثد  شد اكا ما هبدد  اللكيدز علدى  واستع  ت األما   واةلي  العاملي  معا   -٦٢
          (. وأصددددبل عدددددد الادددد اكات اةن أقدددد 3و 1يةاقيدددد  )التوصدددديتان لاسددددت اب  ألولويددددات او  ا  ا تاجدددد

يسديا مباشد   و مما كان عليه إ الساب ، ومع ا الا اكات عالقات  ا   ألقد   تدائج ملموسد  
"التقليديد "، يةاقي . وباإل ا   اىل ش اكات التموي  لإ ألقي  األهدا  الوارد  إ خ   عم  ا

 دداد لبح يدد  حا دد   انتسددملدداين ياملعددار  ودعددا التنةيددا البددادل تبشدد اكات جديددد  يقددو  عددد  
 قدرات ووليات األما   واةلي  العاملي . ي مالنا مأهن، بالن   اىل اج اءات  عال 

، ويقددددو  األما دددد  واةليدددد  العامليدددد  باسددددتم ار بتنسددددي  أ ادددد تيما إ الادددد اكات املاددددلك  -٦3
عتددرب الرب ددامج املتعلدد  (. وي٧أدوار ددا ومسددؤوليا ما إ هدداه الادد اكات حمدددد  بو ددو  )التوصددي  و 

 اا التعاون والتنسي .ت جيدا   مثال  بتحديد أهدا  ألييد أث  يدهور األرا ن 
(، ٦و 5أسي رصد الا اكات )التوصيتان ألديد يوقعات وا ح  و و ع و يما يتعل  ب -٦4

يةاقيدد ، بالنسددب  اميددع لاىل خ دد  عمدد  ا ارددار للنتددائج، اسددتنادا   و ددععلددى  يع د  األما دد  اةن
 ويسديا ات بصدور   عالد األر  رصد واستع اض أداء الا اكمث  هاه الا اكات ال ئيسي . ويتيل 

  دددي  جتددددر اإلشددار  اىل أن اليةاقيددد . ومددع دلددك، لبصددور  مباشدد   إ عمليددد  ال صددد املؤسسددن 
، ودلددك لت ندد  الت ددالي   سددبيا   خةيةددا   ي ييبددا   لنسددب  ملع ددا الادد اكاتباي دد  النتددائج ورصدددها 

 اإل ا ي .
الق دددددداع العددددددا  ات لتاددددددم  شدددددد كاء مددددددن غدددددد  الادددددد اكقاعددددددد  توسدددددديع  يمددددددا يتعلدددددد  بو  -٦5

 الةعال علدى املسدتو  الق د يش اكا ا الأ يقد  الدعا (، زادت اةلي  العاملي  9و ٢ )التوصيتان
الرب دددامج املتعلددد  بتحديدددد أهددددا  ألييدددد أثددد  يددددهور ثدددال، يادددم  املعلدددى سدددبي  و . بدرجددد  كبددد  

سدتو  الدور . املقددرات ياد يلي  علدى العاملي  واإلقليميد  الدأ نيلدك ا اكات من ال 1٧ األرا ن
اسددتحداد سدديما مددن خددالل  مددع الادد كاء مددن الق دداع اخلدداص، لت اةليدد  العامليدد  أعماتددا ةددوكثل 

 بوصةه ش اك  بني الق اعني العا  واخلاص.هور األرا ن صندو  ألييد أث  يد

   2019-2018لفترة فر ابرنامج عمل مكتب التقييم  -رابياا  
ليةاقيد  األمدا املتحدد   التدابع تد  التقيديا مل املقدل  عمد أد داه ب  دامج الي د إ ااددول  -٦٦

يدددددا  امل  دددددوء . ومي دددددن يعددددددي  هددددداا الرب دددددامج إ٢٠19-٢٠18لةدددددل  إ امل ا حددددد  التصدددددح  
 مؤني  األر ا .مزيد من التقييا، بت لي  من  الحتياج اىل أو ،خ  األ

البنددد مددن مددن الةئدد  الةنيدد  بتمويدد   واحدددا   موظةددا  اليةاقيدد  لم تدد  التقيدديا التددابع  ضدداوي -٦٧
سددتقلني لتعيددني مقيلمددني ممددن امليزا يدد  األساسددي   صدديص مبلدد  قددل  لددربامج. وي  ادعا املخصددص لدد
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مدن مصدادر خارجد  عدن امليزا يد  مدن مول  األ ا   املاملتعلق  بتقييمات الو ا  النتائج. وست  ى 
 .ميزا ي  ك   اا 

  اادول  
  فر برنامج عمل مكتب التقييم التاب  لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

 2019-2018لفترة ا
 )باليورو(

 ي  األساسي العتماد املقل  إ امليزا  التقييا

 1٢ ٠٠٠ يقييا  عالي  وظائ  التنسي  اإلقليمن التابع  ألما   اليةاقي  

ا ددن يدددهور األر  أثدد  أهدددا  ألييددداملادد وع املتعلدد  بتحديددد  يقيدديا
 صة  ء()مع الا كا

 صة  اللب للحةاظ على  كادميي  ال ياد أيقييا 

 صة   التقييا املتعل  بتوقعات األرا ن العاملي 

 صة  البيئي  العاملي  من أج  األاد أخض ااي  التقييا النيائن ملا وع 

 12 000 الم موع

 توصيا  الستجتا ا  و لا -خامساا  
هذه الوثيقة الجتائج والتوصيا  الرئيسية ليمليا  التقييم التر أ ري  خال   قدمت -٦8

عاااان اق ااااراءا  التاااار ات ااااذتةا األمانااااة وامليااااة  ، فضاااالا 2017-2016فتاااارة السااااجتين 
 اليالمية للوفاء بتوصيا  التقييما  السابقة.

فتارة  خال ليملياا  التقيايم التار ساتجفذ ال لاة المؤقتاة  أيضااا  هاذه الوثيقاة قدمتو  -٦9
التقييمااا  التاار ساات ر  فاار مااا يتيلاا  بفي ،السااجتين المقبلااة. وقااد يرمااب مااؤتمر األطااراف

 ، فر القيام بما يلر:2019-2018 الفترة
 مكتب التقييم؛المقترح ليمل البرنامج ب اقحاطة علماا  )أ( 
يللااب  لاام األمااين التجفيااذي أن يقاادم  لاام مااؤتمر األطااراف فاار دورتااه أن  )ب( 

التاار ات ااذ  للوفاااء  عاان نتااائج عمليااا  التقياايم السااابقة واق ااراءا  الرابيااة عشاارة تقريااراا 
 تلك التوصيا . الواردة فرالتوصيا  ب

    


