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  مؤمتر األطراف
  جلنة العلم والتكنولوجيا

  الدورة العاشرة
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٣-١١ تشانغوون، مجهورية كوريا،

  من جدول األعمال املؤقت) أ(٤البند 
ملشورة املقدَّمة بشأن أفضل الطرق لقياس التقدم املُحرز يف تنفيذ          ا

    من االستراتيجية٣ و٢ و١األهداف االستراتيجية 
وضع وتنفيذ مؤشرات لتقييم األثر تتعلـق بقيـاس األهـداف           

   من االستراتيجية٣ و٢ و١االستراتيجية 

 تقرير عن تنقيح جمموعة مؤشرات تقييم األثـر املتـصلة باألهـداف               
  ٣ و٢ و١االستراتيجية 

  مذكرة من األمانة    

  موجز    
      املقـرر  عملية استعراض النظراء العلمي املوصى هبا يف        هذه الوثيقة موجز لنتائج       

، الذي طلل إىل جلنة العلم والتكنولوجيا صياغة مقترحات لينظر فيها مـؤمتر             ٩-م أ /١٧
 مؤشرات تقييم األثر اليت قبلت      ةع من أجل تنقيح جممو    ،األطراف يف دورته احلادية عشرة    

 قياس التقدم احملرز يف حتقيـق       بغيةتطويرها   واليت جيري    ٩-م أ /١٧ امللحقة باملقرر    مؤقتاً
 من اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العـشر         ٣ و ٢ و ١األهداف االستراتيجية   

وليـف لعمليـة    وهي ت ). االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية      
 خـرباء   ١٠٤ة الستعراض نظراء علمي مشل مدخالت مـن         يراتشاركية وتكوينية وتكر  

ورمبا تود جلنة العلم    . ٢٠١١مايو  / وأيار ٢٠١٠سبتمرب  /تقنيني يف الفترة املمتدة بني أيلول     
والتكنولوجيا أن تستعرض، يف دورهتا العاشرة، االستنتاجات والتوصيات الـواردة فيهـا            
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توصيات مستقاة من املقترحـات     و  استنتاجات  األطراف باعتمادها، وهي   وتوصي مؤمتر 
اليت قدمها اخلرباء التقنيون يف الكتاب األبيض الذي متخضت عنه عملية استعراض النظراء             

وقد قدمت االستنتاجات والتوصيات األصلية يف الدورة االستثنائية الثانية للجنـة           . العلمي
 وقدم موجز هلا لينظـر فيـه مـؤمتر          ICCD/CST(S-2)/INF.1 العلم والتكنولوجيا يف الوثيقة   

؛ وجيري حتديثها يف هذه الوثيقة مبسامهات مـستقاة         ICCD/CST(S-2)/9األطراف يف الوثيقة    
  .ICCD/COP(10)/CST/INF.1من تعليقات اجلمهور يف الوثيقة 



ICCD/COP(10)/CST/2 

3 GE.11-62574 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 
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  املرفقات  
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  مقدمة  -أوالً   

  معلومات أساسية  - ألف  
ة وإطار العمـل االسـتراتيجيني      ، اخلط ٨-م أ /٣اعتمد مؤمتر األطراف، يف مقرره        -١

  ).االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 
ويف املقرر نفسه، طلب مؤمتر األطراف إىل جلنة العلم والتكنولوجيـا أن ُتـسدي                -٢

األهداف املشورة إىل املؤمتر يف دورته التاسعة بشأن أفضل طريقة لقياس التقدم احملرز يف تنفيذ               
  : من االستراتيجية٣ و٢ و١االستراتيجية 

 حتسني سبل عيش السكان املتأثرين؛ :١اهلدف االستراتيجي  •

 حتسني حالة الُنظم اإليكولوجية املتأثرة؛ :٢اهلدف االستراتيجي  •

 .التفاقيةلحتقيق فوائد عاملية عن طريق التنفيذ الفعال  :٣اهلدف االستراتيجي  •

 سبعة مؤشرات أساسية تـبني أنـواع        ٣ و ٢ و ١تراتيجية  وتتضمن األهداف االس    -٣
لـب إىل   وطُ. املتأثرةناطق  املؤشرات اليت ينبغي وضعها لتوفري معلومات عن االجتاهات يف امل         

جلنة العلم والتكنولوجيا أن تواصل تنقيح هذه املؤشرات األساسية، مستفيدة مـن مـصادر              
 .البيانات املوجودة

 ICCD/COP(9)/CST/INF.3 وICCD/CST(S-1)/4/Add.3(يـة  عدة وثائق رمس رشادا ب واست  -٤
وجمموعة من الدراسات اليت أجريت     ) ICCD/COP(9)/CST/INF.2 و ICCD/CST(S-1)/5/Add.1و

، أن  ٩-م أ /١٧ األطراف، يف مقـرره      ، قرر مؤمتر  )٣( )٢( )١(٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني  خالل فترة   
. يهالكن دون االقتصار عل   ،  تقييم األثر ل ؤشراً م ١١ احلد األدىن املقترح جملموعة من       يقبل مؤقتاً 

  .٩-م أ/١٧وترد املؤشرات منظمة يف مصفوفة يف املرفق األول للمقرر 
__________ 

)١( Berry, L., E Abraham and W Essahli. 2009. The UNCCD recommended minimum set of impact 

sndicators. Draft Report. Consultancy report (1) for the CST of the UNCCD. 99 pp. 

<http://www.unccd.int/regional/rcm/docs/UNCCD%20Min%20Set%20of%20Impact%20Indicator

s%20Final%20Report%20June%204.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 trategic Objectives 1, 

2 and 3 of the UNCCD 10-Year Strategic Plan. Consultancy report (2) for the CST of the UNCCD. 

24 pp. <http://www.unccd.int/science/docs/Regional%20consultation%20on%20methodologies-for 

%20the%20web_2010.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 (3) for 

the CST of the UNCCD. 28 pp. <http://www.unccd.int/science/docs/Study%20on%20data%20 

availability%20at%20UN_IGOs%20for%20the%20web_2010.pdf>.  
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وهـي  (، مت حتديد جمموعة فرعية من مؤشرات تقييم األثـر           ٩-م أ /١٧ويف املقرر     -٥
حالة : اً تاسع واملؤشر  نسبة سكان املناطق املتأثرة الذين يعيشون فوق خط الفقر؛         :اًاملؤشر ثالث 
احلد األدىن املطلوب يف التقارير املقدَّمة من البلدان املتأثرة اعتبـاراً     باعتبارها  ) رضيالغطاء األ 
واعُترب إدراج البلدان املتأثرة ملؤشرات تقييم األثر التسعة املتبقية يف تقاريرها           . ٢٠١٢من عام   

  .اختياريا، وإن كان موصى به
، بإرشـاد  صوغاألمانة أن تإىل ،  أيضا٩ً-م أ/١٧ملقرر طلب مؤمتر األطراف، يف ا    و  -٦

قترحات من أجل تنقـيح     ممن مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا وباستعمال عملية تكرارية،         
  :جمموعة مؤشرات تقييم األثر واملنهجيات املرتبطة هبا، آخذة يف االعتبار ما يلي

  ان املتأثرة؛تطبيق واستعراض مؤشرات تقييم األثر من جانب البلد  )أ(  
استعراض النظراء العلمي ملدى مالءمة مؤشرات تقييم األثر ودقتها وفعاليتها        )ب(  

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

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

  .ملكافحة التصحر
عدت هذه الوثيقة استجابة لطلب مؤمتر األطراف، يف املقرر نفسه، مـن جلنـة              وقد أُ   -٧

العلم والتكنولوجيا أن تستعرض أثناء دوراهتا حالة العملية التكرارية املـذكورة وأن توصـي              
  .متر األطراف يف دورته احلادية عشرةمبجموعة دنيا من مؤشرات تقييم األثر كي ينظر فيها مؤ

  يراتكرلالتكويين واالتقييم التشاركي و  - باء  
اجملتمع العلمي، قبل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف وأثناءها وبعـدها، عـن            بدى  أ  -٨

ولزيادة .  تنقيح مؤشرات تقييم أثر اتفاقية مكافحة التصحر        عملية  باملسامهة يف  اً شديد اًاهتمام
 ة واخلربة التقنية املتنوعة إىل احلد األقصى، صمم هنج التنقيح بطريقة جتعله تشاركياً            هذه املعرف 
ن علماء من مجيع أحناء العامل ومن كل مجيـع احلقـول            إفهو تشاركي من حيث     . وتكوينياً
مع صل  وات متعددة لل  فيه طرق سلكت  نه  إوهو تكويين من حيث     . ون إىل املسامهة  دَعاملعرفية يُ 

، وحدث يف أربع مناسبات أن ما ُتُعلِّم يف املراحل السابقة أصـبح             نيني وإشراكهم اخلرباء التق 
  . للنقاش الالحقأساساً

وحياول البحث التكويين وضع ما تفكر فيه فئة سكانية وما تفعله وما تقوله عن جمال      -٩
تـدهور  / لرصـد التـصحر    معني من جماالت التجربة، يف هذه احلالة وضع املؤشرات دعماً         

وبعـد كـل    . اضي واجلفاف وأثر االستراتيجية، يف سياقه ودجمـه يف هـذه العمليـة            األر
تكرار يف العملية، تستخدم التعليقات الواردة من املشاركني ملواءمة النتـائج حبيـث             /مرحلة
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يف هذه احلالة، تنقيح    (وميكن للتعليقات أن تؤثر ليس فقط على اهلدف         . تعكس ما مت تعلُّمه   
النهج الكلـي، حبيـث ال تتطـرق النتـائج فقـط            على   ، وإمنا أيضاً  )مؤشرات تقييم األثر  

ر تلك االحتياجات عقب التفاعـل      تصوُّكيفية    عنها يف البداية، وإمنا أيضاً     ربعلالحتياجات امل 
  .فيما بني العلماء املشاركني

نه إف عن حتديات لوجيستية من حيث       وميكن للتقييم التشاركي والتكويين أن يتكشَّ       -١٠
لكن له فائدة مضافة تعترب أساسية لعملية       .  مع الفئة السكانية املستهدفة     مباشراً اخنراطاًيتطلب  

فمن خالل التعلم الفردي واالجتمـاعي،      . تنقيح مؤشرات تقييم أثر اتفاقية مكافحة التصحر      
التفكري ويصبح  .  وليس نتيجة لتدفق املعلومات من جانب واحد        مشتركاً املعرفة نتاجاً صبح  ت

 من خالل خطاب وتفاعل مفتوحني ومتجاوبني فيما بني شىت املشاركني من            ت ممكناً يف الذا 
وبالرغم من أنه من املستبعد حـصول  . أجل وضع إطار موحد للفهم وأساس للعمل املشترك    

 مسألة علمية، فإن هذا النهج يشجع االخنراط واملشاطرة والـتعلم           ةتوافق آراء كامل حول أي    
  . يف اآلراء، ويف احلاالت املثلى معلومات أفضلفقاً بالتملُّك وتواوإحساساً

توقيت رد  ي(، أُجنز العمل التايل     اتولتوفري أساس علمي ملواصلة عملية تنقيح املؤشر        -١١
  ): فرعيةكل مرحلة بني قوسني يف هناية كل فقرة

 إىل نتائج استعراض مستفيض      للكتاب األبيض استناداً   "املسودة األوىل "وضع    )أ(  
وقد كان أساس املسودة األوىل هو العمل اهلام الذي أُجنز على           .  التقنية واملؤلفات العلمية   للوثائق

مر العقود الثالثة املاضية يف وضع مؤشرات تقييم التصحر، مبا يف ذلـك اخلطـوات املتخـذة                 
، رصد وتقييم تنفيذ االتفاقية، وأثر برامج العمـل الوطنيـة       لتحديد وتعريف املؤشرات املناسبة ل    

هذه املسودة األوىل من العمل ذي الصلة لعدة مبـادرات          تنهل  كما  . مليات وآثار التصحر  وع
عدت بإسهام من كل من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغـري املنـاخ              ة متوازية وأُ  يتآزر

املعلومات األساسية  ‘ ١‘ :وتتألف املسودة األوىل من الفصول التالية     . واتفاقية التنوع البيولوجي  
 للتقييمـات العلميـة األخـرية       وموجزاً‘ ٣‘ومقترح إطار مفاهيمي علمي؛     ‘ ٢‘واألهداف؛  

املقاييس /مقاييسل ل لتنقيح املقترح ل  مفصالً ووصفاً‘ ٤‘ملؤشرات تقييم األثر املؤقتة األحد عشر؛       
صل عليها مـن نـشاطني رئيـسيني        احمل( لكل واحد من املؤشرات املؤقتة األحد عشر         البديلة

دهور األراضي يف املنـاطق     مشروع تقييم ت   لوضع املؤشرات أجنزمها علماء يعملون مع        متزامنني
 التـابع   الدراسة العاملية لنهج وتكنولوجيات احلفظ، واملعهد املعين باملياه والبيئة والصحة         /اجلافة
ملرفق البيئة العامليـة،    ) KM:Land ("املعارف من أجل األراضي   "مشروع  /امعة األمم املتحدة  جل
ساهم بكل واحد من هذين النشاطني املنظمة العاملية لألرصاد اجلويـة واتفاقيـة التنـوع             د  وق

  بـدائل  وهنـج لتقيـيم   ‘ ٦‘؛  اتومعايري تقييم املؤشر  ‘ ٥‘؛   كل واحدة على حدة    البيولوجي
 تـشرين   - أغـسطس /آب(يستند إىل مصفوفة تقييم تضم املعـايري         قاييس البديلة امل/املقاييس
  ؛)٢٠١٠أكتوبر /األول

إىل العلمـاء الـذين     طلب ترشيح   أن ي ( باستخدام إحالة تسلسلية     ،العمل  )ب(  
 على حتديد هوية جمموعة واسعة من اخلـرباء         ،)علماء آخرين  ترشيح   حددت هوياهتم سابقاً  
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ـ         املرشحني  التقنيني    إىل اسـتعراض    ندعومن كل منطقة منطقة ومن كافة احلقول املعرفية ُي
  ؛)٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين- أكتوبر/تشرين األول(يض املسودة األوىل للكتاب األب

تقدمي املسودة األوىل إىل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا واالتفـاق علـى              )ج(  
  ؛)٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين(االنتقال إىل العملية التكرارية املوالية 

) د اإللكتروين عرب الربي  ( عاملاً ٧٠ هذا إشراك    وهمَّ. استعراض اخلرباء األول    )د(  
 بوصفها   مقترحاً بديالً مقياساً/ مقياساً ٢٢من أجل االستعراض األول للمسودة األوىل وتقييم        

 جرى   مكتوباً  استعراضاً ٣٧ومتخض هذا عن    . مرشحة لتنقيح املؤشرات املؤقتة األحد عشر     
  ؛)٢٠١٠ديسمرب / كانون األول- نوفمرب/تشرين الثاين(طرهتا جتميعها وحتليلها ومشا

حلقة عمل تقنية بشأن تنقيح مؤشرات تقييم األثر استضافها مقر اتفاقية األمم              )ه(  
، من بينهم ممثلو     عاملاً ٤١وكان من بني املشاركني     . )٤(املتحدة ملكافحة التصحر يف بون، بأملانيا     

 قدموا مراجعات للمـسودة األوىل       خبرياً ١٤من بني احلضور    كان  و. مبادرات تآزرية أخرى  
، دمت عروض بشأن املسودة األوىل ونتائج تقييم املؤشرات حىت الوقت احلاضر          وقُ. واملؤشرات

من مثل اإلطار   ( وعدة مواضيع للمناقشة األساسية      ودور املبادرات التآزرية ومسامهاهتا احملتملة،    
وناقشت أربعة أفرقة عاملة الروابط احلاليـة بـني األهـداف           ). املفاهيمي واختبار املؤشرات  

كمـا  . متهاية التفاقية مكافحة التصحر واملؤشرات األساسية واملؤشرات املؤقتة وقيَّ        االستراتيج
وتضمنت الوثائق اخلتامية مشروع مقترحات لتنظر فيه جلنـة         . بديالً مقياساً/ مقياساً ٢٢قيمت  

  ؛)٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٩-١٨(العلم والتكنولوجيا يف دورهتا االستثنائية الثانية 
استخدمت النتائج والتعليقات اليت متخـضت      . ائج حلقة العمل التقنية   دمج نت   )و(  

عنها حلقة العمل، إىل جانب املعلومات املستقاة من املراحل السابقة للتقييم التكويين، إلعـداد              
مبـستويات  (ومقترحات ‘ ٣‘وتنقيح تراتبية جمموعة املؤشرات؛   ‘ ٢‘إطار مفاهيمي منقح؛    ‘ ١‘

 اليت اسُتعرضت اليت    ةليالبداملقاييس  /بشأن ما هي املقاييس   )  بني العلماء  متفاوتة من االتفاق فيما   
وصيغة هنائية الستنتاجات حلقة العمل ذات      ‘ ٤‘ميكن النظر يف اختبارها أو مواصلة تطويرها؛        

مـسودة  "و‘ ٥‘الصلة، اليت وضعت يف قالب مقترحات لتنظر فيها جلنة العلم والتكنولوجيـا؛             
  ؛)٢٠١١يناير /كانون الثاين ()٥()ICCD/CST(S-2)/INF.1(للكتاب األبيض " أوىل

تقدمي العملية والنتـائج يف الـدورة االسـتثنائية الثانيـة للجنـة العلـم                 )ز(  
وقد متخض هذا عـن جتميـع مـوجز لألفكـار           .  املعقودة يف بون، بأملانيا    )٦(والتكنولوجيا

__________ 

)٤( <http://www.unccd.int/science/announce/ImpactIndicators.php>.  
 Orr, BJ. 2011. Scientific review of :يرد النص الكامل للمسودة األوىل للكتاب األبيض، مع مرفقاته، يف )٥(

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 for 

the CST of the UNCCD. 145 pp. <http://www.unccd.int/science/docs/Microsoft%20Word%20-

%20White%20paper_Scientific%20review%20set%20of%20indicators_Ver1_31011%E2%80%A

6.pdf>. 
)٦( <http://www.unccd.int/cop/cric9/menu.php>.  
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ورة االستثنائية الثانية للجنـة     واالقتراحات واملقترحات اليت قدمتها خمتلف الوفود خالل الد       
العلم والتكنولوجيا واليت حتدد اإلجراءات املمكن اختاذها على املـستويات الـوطين ودون             
اإلقليمي واإلقليمي والدويل، بعد نظر مؤمتر األطراف فيهـا واختـاذ القـرارات املناسـبة               

)ICCD/CST(S-2)/9) (؛)٢٠١١فرباير / شباط١٨-١٦  
ملشاورة علنيـة     أُخضعت املسودة األوىل للكتاب األبيض     .تعليقات اجلمهور   )ح(  

وقد أتاح هذا   . )٧( أمانة اتفاقية مكافحة التصحر    هتيسريتقوم ب عاملية من خالل منتدى إلكتروين      
فرصة إضافية للعلماء وغريهم من أصحاب املصلحة لتقدمي تعليقات واقتراحـات مـن             املنتدى  

 تعليقـات عـرب املنتـدى       تقنياً  خبرياً ٤٣ا جمموعه   وقدم م . أجل زيادة جتويد الكتاب األبيض    
  ؛)٢٠١١مايو / أيار- فرباير/شباط(أو االتصال املباشر خالل فترة تعليق اجلمهور /اإللكتروين و

 خرباء تقنيني إىل مـوجز      ١٠٤ت هذه اخلطوات ومسامهات     فضأ. توليف  )ط(  
سودة النهائية للكتاب األبيض    نتائج عملية االستعراض العلمي التشاركي املقدمة هنا، وإىل امل        

  ؛)٢٠١١أغسطس /آب (ICCD/COP(10)/CST/INF.1الواردة يف الوثيقة 
 أن يـوفر    نسياتمن شأن مترين جترييب متعدد اجل     . عملية جتريبية لتتبع األثر     )ي(  

عمليـة اإلبـالغ    لمعلومات لعملية تنقيح مؤشرات تقييم األثر وخربة يف استخدامها حتضرياً           
ويسعى التمرين التجرييب، من عمله     . )٨(املقبلة يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر     واالستعراض  

على األقل، إىل تقدمي أدلة وأمثلة وتوصـيات بـشأن إعـداد             كل مرفق واحد من   مع بلد   
العلمية  وغطي يف نفس اآلن اجلوانب التقنيةي واإلبالغ عنها، حبيث  مؤشرات تقييم األثر وطنياً   

ويـرد تقريـر    .  التنظيمية أو ذات الصلة بالقدرات إلعداد املؤشـرات        هلذا العمل واجلوانب  
؛ ICCD/COP(10)/CST/INF.2ات يف الوثيقـة     نـسي مرحلي عن التمرين التجرييب املتعدد اجل     

وستقدم نتائج وتوصيات التمرين يف نشاط مواز خالل الدورة العاشـرة ملـؤمتر األطـراف            
  .)٢٠١١أكتوبر / تشرين األول- يونيه/حزيران(

  نتائج استعراض النظراء العلمي  - ثانياً  

  اإلطار املفاهيمي  - ألف  
إن الغرض العام من الرصد والتقييم هو توفري القدرة على توليف رمسي وحتليل كمي                -١٢

وينبغي للمؤشرات أن تعكس ما كـان يقـصد أن          . للمعلومات ذات الصلة بأهداف حمددة    
ولذلك جيـب شـرح     . ققه هبا حيكان يتعني أن    سياسة والكيفية اليت    /برنامج/ققه مشروع حي

 تنطوي عليها والكيفية اليت ستؤثر هبا التدخالت على          اليت املؤشرات يف سياق فهمٍ للعمليات    
  .تلك العمليات

__________ 

)٧( <http://eforum.unccd>. 
)٨( <http://www.unccd.int/prais/>. 
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املعلومات الالزمة إال إذا راعت، عندما تؤخذ       وفري  درة على ت  املؤشرات ق  تكون ا  وال  -١٣
ـ  ظلت  ، و )عوامل اإلجهاد فيها  مزاياها و (جمتمعة، كامل تعقيد املنظومة      ا يكفـي   بسيطة مب

طويلـة املـدى     إداريـة وسياسـاتية       أهدافاً تح برصدها املنتظم واملنهجي، وعكس    اسملل
 جمموعة املؤشرات   ت كان يكون هذا ممكنا إذا   و. مكن ربطها بعملية صنع القرار    أواضحة، و و

 وآثار  ،حملركة، والوضع البيئي   املنظومة فيما بني القوى ا     داخلالتقاط العالقة السببية    تستطيع  
 مع اآلثـار، وإقامـة     األساسية ساعد بذلك صناع القرار على ربط العمليات      تالتغيري، حبيث   

ـ  بصورة   اًمباشر دعماً دعم صنع القرار     صلة، وأخرياً التقييم ذات   الروابط مع جماالت     . ربأك
س للرصـد والتقيـيم     ويوحي هذا النهج باحلاجة إىل إطار مفاهيمي يقوم على السببية كأسا          

ومن بني عدة أطر عمل تقوم علـى        . ولوضع املؤشرات ذات الصلة وتنظيمها واإلبالغ عنها      
 ذا أمهية خاصـة     " االستجابة - األثر   - احلالة   - الضغط   -القوة احملركة   "السببية، يبدو إطار    

أجل وضع  ألنه يتضمن استجابات راجعة، وألن معظم األفرقة العاملة اعتمدته أو كيَّفته من             
  .)٩(مؤشرات لتقييم أثر التصحر وختفيفه عن طريق اإلدارة املستدامة لألراضي

البشر بني  وإضافة إىل السببية، من اهلام أن يوفر اإلطار آلية لدمج النظم والتفاعالت               -١٤
نتيجـة  "... حيث يوصف التـصحر بأنـه       " تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية    "ف . والبيئة

 راضـي املدى يف املوازنة بني الطلب على خدمات النظام اإليكولوجي يف األ          إلخفاق طويل   
ويساعد هذا النهج يف ربط التغري البيئـي        . )١٠(يقدم هنج امليزانية للقيام هبذا    " اجلافة وإمدادته 

  .حبسن أحوال البشر
حر ويستخدم اإلطار املفاهيمي املقترح لتنظر فيه اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التص            -١٥
ج خدمات النظـام    وهنُ"  االستجابة - األثر   - احلالة   - الضغط   -القوة احملركة   " إلطار   ةتوليف

بتقيـيم األلفيـة      شبيهاً  مرئياً اإليكولوجي لوضع تصور جمموعة املؤشرات، ويشمل جتسيداً      
  ).انظر الشكل أدناه( املقصودة انيةالزم وكانيةمقاييس الرسم اململختلف 

 مهمةاعتمدته مبادرتان متآزرتان هامتان تدعمان      ما  قترح يف هنجه    ويشبه اإلطار امل    -١٦
مـشروع  و" املعارف من أجل األراضـي    "-هاوأهداف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر    

، طور املعهد   "املعارف من أجل األراضي   "ويف حالة   . تقييم تدهور األراضي يف املناطق اجلافة     
 مع فرقة العمل املعنية بتـدهور       امعة األمم املتحدة، سوياً   التابع جل  املعين باملياه والبيئة والصحة   

، حيـث   "راضـي لألإطار اإلدارة املستدامة    "نه  يااألراضي التابعة ملرفق البيئة العاملية، ما يسم      
يف مستويات خمتلفة مع    "  االستجابة - األثر   - احلالة   - الضغط   -القوة احملركة   "يعمل إطار   

__________ 

)٩( Smeets, E and R Weterings. 1999. Environmental indicators: Typology and overview. European 

Environment Agency. Report No. 25. European Environment Agency, Copenhagen. 19 pp. 

<http://www.eea.europa.eu/publications/TEC25>.  
)١٠( Millennium Ecosystem Assessment. 2005. Ecosystems and human well-being: Desertification 

synthesis. A report of the Millennium Ecosystem Assessment. World Resources Institute. 

Washington, D.C.: Island Press. <http://www.maweb.org/documents/document.355.aspx.pdf>. 
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ويدمج مشروع  . )١٢() ١١(ى الفوائد املتحققة للمجتمع والتنوع األحيائي     تركيز تقييم األثر عل   
تدهور األراضي يف املناطق اجلافة أجزاء خمتلفة من هنج تقييم تدهور األراضـي الـذي            تقييم  

وخـدمات  "  االستجابة - األثر   - احلالة   - الضغط   -القوة احملركة   "يتبعه من خالل إطاري     
وتركز هذه األطر جمتمعةً على الفوائد      . سبل العيش املستدامة  النظم اإليكولوجية، وكذا إطار     

  .)١٣(لدعم سبل عيشهميئة اليت جينيها الناس من الب
املعدل عندما  "  االستجابة - األثر   - احلالة   - الضغط   -القوة احملركة   "وميكن إلطار     -١٧

موعـة  تدمج فيه أحكام تتعلق خبدمات النظم اإليكولوجية أن ُيسترشد بـه يف تنظـيم جم               
وهو حيمل يف ثناياه إمكانية دعم األهـداف        . املؤشرات واستخدامها واإلبالغ عنها وييسره    

عاوضات اليت توجـد    االستراتيجية لالستراتيجية وإتاحة فرصة لتعليل السببية والتفاعالت وامل       
  إذا كان ألجوبة مالئمـة وعمليـة أن        راعى دائماً دائما يف إدارة األراضي، واليت ينبغي أن تُ       

ويوفر هذا أول تقدير تقرييب ملدى جودة كشف جمموعة املؤشرات          .  لصنع القرار  ُتطرح دعماً 
تدهور األراضي واجلفاف، حبيث يساعد     /التصحراملختارة لسلسلة العالقات السببية املرتبطة ب     

  .على تسليط الضوء على الفجوات والتفاعالت بني املؤشرات
على عدد من أولويات الرصد والتقييم اليت تعمـل         يأيت اإلطار املقترح بتركيز حمدد        -١٨

 التركيز على األثر على     :اتفاقية مكافحة التصحر على دعمها يف هنجها إزاء تنقيح املؤشرات         
حسن أحوال البشر؛ وإجياد جمال العتماد هنج خدمات النظـام اإليكولـوجي يف التقيـيم               

نيـة؛ والتركيـز علـى مؤشـرات        كاانية وامل  الزم مقاييس الرسم مسائل  املتكامل؛ ومراعاة   
وهو مييز بني االستجابات    . للمساعدة على رصد التأثريات السياساتية واإلدارية     " االستجابة"

علـى  عليقـات   ما يأيت منها مـن ت     إبراز  كيفية  بني  من حيث الوقاية والتخفيف والتكيف و     
  ". االستجابة- األثر - احلالة - الضغط -القـوى احملّركة "
  

__________ 

)١١( GEF KM:Land. 2010. Project indicator profiles for the GEF Land Degradation Focal Area. Final 

report by the GEF MSP: Ensuring impacts from SLM – Development of a Global Indicator 

System (KM:Land Initiative). Hamilton Ontario: UNU-INWEH. 67 pp . 
<http://www.inweh.unu.edu/drylands/docs/KM-Land/KM-Land_Indicator_Profiles_Final.pdf> .  

)١٢( FAO-LADA. 2009. Field manual for local level Land Degradation Assessment in Drylands. 

LADA-L Part 1: Methodological Approach, Planning and Analysis. Rome: FAO. 76 pp. 

<http://www.fao.org/nr/lada/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=231&lan

g=en>. 
  .١٢انظر احلاشية املرجعية  )١٣(
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املعـّدل املتـضمن    "  االستجابة - األثر   - احلالة   - الضغط   -وى احملّركة   القـ"إطـار  
  ألحكام تتعلق خبدمات النظم اإليكولوجية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source: Adapted from: Millennium Ecosystem Assessment. 2005. Ecosystems and human 
well-being: Desertification synthesis. A report of the Millennium Ecosystem Assessment. 
World Resources Institute. Washington, D.C.: Island Press.  
<http://www.maweb.org/documents/document.355.aspx.pdf>;  
GEF KM:Land. 2010. Project indicator profiles for the GEF Land Degradation Focal 
Area. Final report by the GEF MSP: Ensuring impacts from SLM – Development of a 
Global Indicator System (KM:Land Initiative). Hamilton Ontario: UNU-INWEH. 67 pp. 
<http://www.inweh.unu.edu/drylands/docs/KM-Land/KM-
Land_Indicator_Profiles_Final.pdf>;  
FAO-LADA. 2009. Field manual for local level Land Degradation Assessment in 
Drylands. LADA-L Part 1: Methodological Approach, Planning and Analysis. Rome: 
FAO. 76 pp.  

فالتغيريات يف خدمات النظم اإليكولوجية بسبب      . وهلذا النهج بعض مواطن الضعف      -١٩
ؤثر على حسن أحوال البشر، تقد ) ستجابةمقيسة مبؤشرات اال (االستراتيجيات أو التدخالت    

. لكن على مدى إطار زمين أطول من فترات املالحظة العادية من سنة إىل مخـس سـنوات                
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. )١٤( عن طريق تقييم التغيريات يف مؤشرات تقيـيم احلالـة          وميكن التخفيف من هذا جزئياً    
       سـبيل املثـال،     فعلى(، لكنه ال حيلها     مقياس الرسم ويسلط هذا النهج الضوء على مسائل       

احمللي إىل املستويات الوطنية دون     املستوى  ال ميكن يف العديد من احلاالت ضم بيانات مؤشر          
كما يتيح هذا النهج فرصة لـدمج املؤشـرات         ). املخاطرة باحلصول على نتائج مبالغ فيها     

أهنا أن جتعله ممكن     من ش  ةجمهود الرصد العاملي، لكنه ال حيدد، حىت اآلن، آلي        يف   املستقاة حملياً 
  .التطبيق من الناحية التشغيلية

فالتقييمـات  . دعم عملية اإلبـالغ ل آخر يكمن يف كيفية استخدام اإلطار ومثة حتدٍّ   -٢٠
البيئة اليت جترى باستخدام إطار تسلسل العالقات السببية ال يستفيد يف كثري من األحيان من               

 إىل كل مؤشر مؤشر، مـع بعـض         غ استناداً لِّ، وإمنا يب  )التفاعالت(كامل جمموعة املؤشرات    
وتسري ممارسة تقسيم بيانات املؤشرات إىل كيانات منعزلـة         . املقارنات على نطاق املؤشرات   

  .تضافربشكل مدف جعل جمموعة املؤشرات تعمل يف اجتاه معاكس هل هذه أساساً
ضع املؤشرات   من عملية و   وميكن معاجلة مواطن الضعف هذه جبعل اإلطار نفسه جزءاً          -٢١

  املـستقبل لكـي     يف حبيث يتطور مع قرارات اعتماد أو تكييف املؤشرات ومنهجيات القياس         
نظام  على حنو أفضل العالقات املعقدة وغري اخلطية يف كثري من األحيان فيما بني عناصر                يعكس
إطار يستند إىل منـوذج     وقد يؤدي هذا إىل     . تدهور األراضي واجلفاف وطرق تغريها    /التصحر

     لعالقـات التـرابط     أو تقييم أكثر تعمقاً   /، و )١٥(علمي خمتلف، من مثل النظم املتكيفة املعقدة      
  .)١٦( السببية العالقاتفيما بني املؤشرات يف اجملموعة عن طريق حتليل شبكة

  نتائج تنقيح جمموعة املؤشرات والتراتبية اجلديدة  - باء  
اييس بديلة لكل واحدة مـن فئـات        مق/ عدد من املبادرات التآزرية مقاييس     رشح  -٢٢

ملرفـق البيئـة    " املعارف من أجل األراضي   "مبادرة  جتدر اإلشارة إىل أن     و. املؤشرات املؤقتة 
الدراسة العاملية لنهج وتكنولوجيات /العاملية، ومشروع تقييم تدهور األراضي يف املناطق اجلافة

 ٢٢ب ، قد سامهت جمتمعة     البيولوجيوع  ألرصاد اجلوية، واتفاقية التن   املنظمة العاملية ل  احلفظ، و 
ـ            بديالً مقياساً/مقياساً  ة للمؤشرات اجلاري تطويرها اليت تقابـل قائمـة املؤشـرات املؤقت

)ICCD/CST(S-2)/INF.1 و ICCD/COP(10)/CST/INF.1()وقد تطلبت جهود تطويرهـا     . )١٧
  .ميعلى مدى السنوات القليلة املاضية مسامهات ووثائق هامة من اجملتمع العل

__________ 

  .١١انظر احلاشية املرجعية  )١٤(
)١٥( Briassoulis H. 2005. Policy integration for complex environmental problems: the example of 

Mediterranean desertification. Hants (UK): Ashgate. 
)١٦( Niemeijer, D and RS de Groot. 2008. “Framing environmental indicators: moving from causal 

chains to causal networks” Environment, Development and Sustainability 10:89–106 

doi:10.1007/s10668-006-9040-9. 
  .٥ احلاشية املرجعية انظر أيضاً )١٧(
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تقنيـة   توصـيفات     املقترحة ةليالبداملقاييس  / لكل واحد من املقاييس    توقد وضع   -٢٣
متسقة، تشمل العالقات مع أهداف اتفاقية مكافحة التـصحر االسـتراتيجية، وغرضـها،             
ووصفها، ومصدرها، وضبطها يف الزمان واملكان، ومـواطن قوهتـا وضـعفها امللحوظـة             

)ICCD/CST(S-2)/INF.1و ICCD/COP(10)/CST/INF.1()١٨(.  
ولعل أحد االحتياجات احلامسة اليت ُحددت عن طريق استعراض النظراء العلمي هو              -٢٤

تراتبية جمموعة املؤشـرات حيتـاج إىل       ل)  لغة ،األحيانبعض  ويف  (كيف أن األساس املنطقي     
حتسني ضبطه من أجل زيادة إمكانات حتقيق جمموعة املؤشـرات لألهـداف االسـتراتيجية     

  : ما يلي هذا األمرشمليو.  إىل أقصى حد)١٩(ية مكافحة التصحرالتفاق
 ينبغي قياسـه    ماتنقيح هيكل تراتبية جمموعة املؤشرات إلتاحة التفريق بني           )أ(  

  ):ةليالبداملقاييس /املقاييس( ينبغي قياسه كيفو) املؤشرات العامة(
  األهداف االستراتيجية  - أوالً

 املؤشرات األساسية  )أ(

  لعامةاملؤشرات ا '١'
  ؛املقاييس البديلة/املقاييس  -١

  تعزيز الروابط بني األهداف االستراتيجية واملؤشرات األساسية؛  )ب(  
توضيح دور املؤشرات الداعم لتقييم األثر يف كافة اجملموعـة، مـن مثـل       )ج(  

  القـوى احملّركة؛
 ن هذه املناطق ليـست ثابتـة يف       إ إذ   - "يف املناطق املتأثرة  "حذف عبارة     )د(  

تعريـف  مقتـرح   االقتران مع   ب من تعريف املؤشرات األساسية والعامة       - املكان أو الزمان  
يقترح هنج تنفيذي  (وتوضيح سياق تطبيق املؤشرات بوصفه مهمة منفصلة وإن كانت موازية           

  ؛)ICCD/COP(10)/CST/3إزاء هذا األمر فيما يتصل بنماذج اإلبالغ يف الوثيقة 
 مؤشر  - ثامناً"إىل  ) سياقيمقياس  " ( مؤشر القحولة  - ثامناً"تغيري صياغة     )ه(  
  ؛"املؤشر املوحد للهطولاجتاهات "وإضافة مقياس األثر " اجلفاف

إطناب عند إضـافته إىل     ألنه  "  مؤشر التنمية البشرية   - خامساً"عدم تأييد     )و(  
  تدهور األراضي واجلفاف؛/األقل حساسية للتصحرألنه سبل العيش ولألخرى  اؤشراتامل

__________ 

  .٥ احلاشية املرجعية انظر أيضاً )١٨(
  .٥انظر احلاشية املرجعية  )١٩(
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" الرعـوي  -  قدرة التربة على دعم االستخدام الزراعي      - خامساً"إضافة    )ز(  
لنظام العاملي للمعلومات املتعلقة بتدهور األراضـي       لبديل  املقياس ال /قياساملكمؤشر سياقي و  

    من أجل احلد من الصبغة الذاتية لتقييمات اخلـرباء عنـد تقيـيمهم             " احلالة الصحية للتربة  "
  ؛" األراضي اخلاضعة لإلدارة املستدامة- حادي عشر"و" تدهور األراضي درجة - سادساً"

يتطلب = جاهز لالختبار، وأصفر= أخضر" (نظام لتصنيف اجلاهزية"اعتماد   )ح(  
تستعـصي علـى    اليت  لضمان مكان للمؤشرات    )  من التطوير  يتطلب مزيداً = الضبط، وأمحر 

  . القياس حاليا، لكن تعترب أساسية لرصد األثر
وترد النتائج اجملمعة خلطوات تنقيح التراتبية وما أفضى إليـه اسـتعراض النظـراء                -٢٥

وجتدر اإلشارة إىل أنه ال يقصد من التنقيحات املقترحـة   . للمؤشرات املؤقتة يف اجلدول أدناه    
منا تبسيطها لتيسري اختيار املؤشرات احملـددة والتنفيذيـة         إتغيري غرض وهدف املؤشرات، و    

  .إبالغ واضح وفعاللطريق أمام لفتح االالزمة 
املقاييس البديلة املرتبطة هبا يف اجلدول أدنـاه يف         /وجيري اختبار املؤشرات واملقاييس     -٢٦

ـ      انظـر الوثيقـة     (٩-م أ /١٧طلـب يف املقـرر      ذي  التمرين التجرييب لتتبع املؤشرات ال
ICCD/COP(10)/CST/INF.2.(  

بديل، والتوصيفات التقنية   قياس  م/ولالطالع على معلومات عن مصدر كل مقياس        -٢٧
. ICCD/CST(S-2)/INF.1 واملرفق الثاين مـن الوثيقـة        ١٢املفصلة املرتبطة به، انظر اجلدول      

ولالطالع على معلومات عن اخلطوات املتخذة لتنقيح تراتبية جمموعـة املؤشـرات، انظـر              
  .ICCD/CST(S-2)/INF.1 من الوثيقة ٧٣-٤٨الفقرات 
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، مبـا يف ذلـك      ٩-م أ /١٧ الواردة يف املرفـق األول للمقـرر         جملموعة مؤشرات تقييم األثر املقبولة مؤقتاً     التنقيحات املقترحة   
   تطويرها/أو مواصلة تقييمها/املقاييس البديلة اليت يتعني النظر يف اختبارها و/املقاييس

 )مع التنقيحات املقترحة(املؤشرات األساسية 
تنقيحات ألحـد   (املؤشرات العامة   

 ) مؤقتاًؤشراًعشر م

النـهج التنفيذيـة    (املقاييس البديلـة    /املقاييس
اجلاهزيـة،   وجدت   الختبار، حيثما لاملقترحة  

 *اجلاهزية لالختبار  اخلرباءاتفاقدرجة   توجدالتطوير حيث ال/واصلة التقييمومل

  حتسني أحوال معيشة السكان املتأثرين-١اهلدف االستراتيجي 
نسبة سكان املناطق املتأثرة     -ثالثاً  

ـ       ر الذين يعيشون فوق خـط الفق
 النسيب

 أخضر ةمرتفع ** الفقر يف األريافمعدل

انيـة  النسبة املئوية للسكان الـذين هلـم إمك       
 )املأمونة(الوصول إىل مياه الشرب 

  فرة لكل فردااملياه املتو -أوالً  أصفر ةمتوسط

 أصفر ***ةمنخفض مدى توافر املياه واستخدامها

   ):١/٢/٣( - املؤشر األساسي سني
احملتمل تأثرهم جراء    حتسن سبل عيش السكان   

 تدهور األراضي واجلفاف/عملية التصحر

نصيب الفرد من اسـتهالك      -رابعاً  
 الغذاء

نسبة األطفال دون سن اخلامسة الذين يعـانون       
 **سوء التغذية املزمن يف األرياف

 أصفر ةمرتفع

 نظم اإليكولوجية حتسني حالة ال-٢اهلدف االستراتيجي 
 +  ملستوى تـدهور األراضـي     أقل تعقيداً صيغة   درجة تدهور األراضي -سادساً 

 اجتاهات اهلطول املومسي 
 أصفر ةمرتفع

مؤشر اجلفاف  (وحد للهطول   اجتاهات املؤشر امل   مؤشر اجلفاف - ثامناً
 )املناخي

 أخضر )جديد(

قدرة التربـة علـى دعـم        - خامساً
 الرعوي - االستخدام الزراعي

النظام العاملي للمعلومـات املتعلقـة بتـدهور        
 "احلالة الصحية للتربة"األراضي 

 أخضر )جديد(

   :٤-املؤشر األساسي سني
اخنفاض املساحة اإلمجالية املتأثرة من جـراء       

 تدهور األراضي واجلفاف/التصحر

 - دساًسا) أ( الشتقاق   دعماً(استخدام األراضي    تغري استخدام األراضي - ثانياً
واألراضي اخلاضعة لإلدارة   ) ب(تدهور األراضي،   

 حالـة  - تاسعاً) ج(املستدامة، وكذلك يف تفسري  
 رضيالغطاء األ

 أصفر ***ةمنخفض
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 )مع التنقيحات املقترحة(املؤشرات األساسية 
تنقيحات ألحـد   (املؤشرات العامة   

 ) مؤقتاًؤشراًعشر م

النـهج التنفيذيـة    (املقاييس البديلـة    /املقاييس
اجلاهزيـة،   وجدت   الختبار، حيثما لاملقترحة  

 *اجلاهزية لالختبار  اخلرباءاتفاقدرجة   توجدالتطوير حيث ال/واصلة التقييمومل

  األرضيالغطاءحالة  - تاسعاً أخضر ةمرتفع **الغطاء األرضي

 أخضر ةمتوسط إنتاجية األراضي

التنـوع البيولـوجي    (تنوع احملاصيل واملواشي    
 )الزراعي

 أصفر ةمرتفع

 أصفر ةمرتفع االجتاهات يف وفرة وتوزيع أنواع خمتارة

   :٥-املؤشر األساسي سني
احلفاظ على أداء النظام اإليكولوجي لوظيفته      

 ، مبا يف ذلك صايف اإلنتاجية األوليةزيادهتاأو 

التنوع البيولوجي النبـايت     -سابعاً  
 ****واحليواين

 أمحر )جديد( بةالتنوع البيولوجي للتر
  حتقيق فوائد عاملية من خالل التنفيذ الفعال لالتفاقية-٣  االسترتيجياهلدف

   :٦-املؤشر األساسي سني أصفر ةمرتفع خمزونات الكربون فوق األرض
التربة والكتلة  (الزيادات يف خمزونات الكربون     

 ) النباتيةاألحيائية

خمزونات الكربون فـوق     -عاشراً  
 أمحر ةمرتفع خمزونات الكربون حتت األرض األرض وحتتها

 األراضي اخلاضـعة    -حادي عشر   
 لإلدارة املستدامة

املؤشـر  + األراضي اخلاضعة لإلدارة املستدامة     
 التنوع البيولوجي النبايت واحليواين     -العام سابعاً   

  تغري استخدام األراضي- ثانياً) + دور ثانوي(

   :٧-املؤشر األساسي سني أصفر ةمرتفع
 والزراعيةمناطق النظم اإليكولوجية احلرجية     

والنظم اإليكولوجية للزراعة املائية اخلاضـعة      
 قدرة التربة علـى دعـم       - خامساً لإلدارة املستدامة

  الرعوي - االستخدام الزراعي
النظام العاملي للمعلومـات املتعلقـة بتـدهور        

 "احلالة الصحية للتربة"األراضي 
 أصفر )جديد(

  . من التطويريتطلب مزيداً= يتطلب الضبط، أمحر= جاهز لالختبار، أصفر= أخضر :نظام تصنيف اجلاهزية  *
وقد أوصت اتفاقيـة األمـم   . ٢٠٠٩، Essahli و،Berry, L., E. Abraham مبا قدمه  شبيه جداً تعريفه التشغيليبالرغم من االختالف الطفيف يف تسمية هذا املؤشر، فإن  **

. حة التصحر مبجموعة دنيا من مؤشرات تقييم األثر، مشروع تقرير، تقرير استشاري للجنة العلم والتكنولوجيا التابعة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر                    املتحدة ملكاف 
  .<http://www.unccd.int/regional/rcm/docs/UNCCD%20Min%20Set%20of%20Impact%20Indicators%20Final%20Report%20June%204.pdf>. ٩٩ص 

  . لكن كان االتفاق أكرب على استخدامه دعماً ملؤشر آخر. البديل، إذا استخدم منفصالاملقياس / منقسم هلذا املقياسأومل يكن هناك إال دعم حمدود   ***
  .٧-مؤشر ثانوي آخر يف إطار املؤشر األساسي سني  ****
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  القدرات  - جيم  
،  كـامالً ؤشرات ورصدها واإلبالغ عنها اعترافاً من اهلام االعتراف حبقائق تطوير امل       -٢٨

فتطـوير  . مبا يف ذلك التفاوت يف مستوى القدرات واملوارد احلايل فيما بني البلدان األطراف            
العاملي والوطين واحمللي تتطلب توجيها بشأن النـهج        صعدة  املؤشرات عملية ارتقائية على األ    

تعاون وتبادل البيانات األفقـي وفيمـا بـني         ليات تشجيع ال  بشأن آ البديلة اليت قد تعتمد و    
  .الوكاالت

 من خـالل جهـود بنـاء        وميكن تلبية االحتياجات الوطنية من هذا النوع جزئياً         -٢٩
القدرات، وكذا عن طريق ضمان أن تعكس العمليات واملنتجات املرغوبة على حنو معقـول              

 من املقترحات الـيت     اًعددوقد قدمت عملية استعراض النظراء العلمي       . ةطروحالتحديات امل 
على نطـاق كافـة     ر  ثأك عملياً أمراً، رصد آثار االتفاقية وتقييمها      تمعةجتعل، إن أُخذت جم   

  . فيما بني البلدان األطرافاتقدر املتفاوتة للستوياتامل
. وميكن للسعي إىل مواءمة الرصد واإلبالغ أن يساعد على معاجلة تفاوت القدرات             -٣٠

أما توحيد املعايري، فيعين .  للمقارنة إذا قيس بطرق خمتلفة نفس املتغري قابالً   فاملواءمة تعين جعل  
أسـباب  ف.  لنفس املتغري أو املؤشر    دة واستخدامها حصراً  ياالتفاق على منهجية مشتركة وح    

ومـن مث،   . خصائص متعددة وتتفاوت يف املكان والزمان     هلا  ونتائج تدهور األراضي اجلافة     
 مجيعهـا إىل أن تتـسع هلـذه        عنـهما  اإلبـالغ ها و واملنهجية ورصد حيتاج اختيار املؤشر    

اخلصوصيات وإىل أن تتبع يف الوقت نفسه مبادئ ومعايري متسقة، مبا يف ذلك الدعم العلمي               
  .يف اجملالت املتخصصة اليت يستعرضها النظراء

هور تـد /، حتديد مسامهة التـصحر    الًيستحيبدو م   وأحياناً كبرياً، دياًحتطرح  ومما ي   -٣١
؛ لكـن يف حـاالت      )من مثل الناتج احمللي اإلمجايل    (األراضي واجلفاف يف بعض املؤشرات      

واجلفاف مع حتسن القدرة على تدهور األراضي /أخرى، قد تتحسن درجة احلساسية للتصحر
ملؤشرات حدود املناطق املتأثرة ومع تعزز االستبانة املكانية جملموعات بيانات ا         رسم   و عريفت
وجيب مراعاة هذا األمر لضمان مكان للمؤشرات األساسية اليت قـد يـصبح             . اهقابليت ت ال

باإلمكان يف املستقبل، مع التطورات اليت تعرفها املعارف واملنهجيات، قياسـها حبـساسية             
  .تدهور األراضي واجلفاف/مالئمة للتصحر

قياسها جلاهزية، ميكن تأمني مكان للمؤشرات اليت ال ميكن         تصنيف ا وبتنفيذ خمطط     -٣٢
  خاصاً تدهور األراضي واجلفاف، وهو أمر يثري قلقاً      /حاليا حبساسية مالئمة للتصحر   سهولة  ب

  .البشرحسن أحوال فيما يتعلق بالعوامل االجتماعية االقتصادية واآلثار على 
لتحـديات يف جمـال     لتبـصر   فهم م وميكن لتمرين االختبار التجرييب أن يؤدي إىل          -٣٣

  ).ICCD/COP(10)/CST/3(وصيات عملية فيما يتعلق بالرصد واإلبالغ إىل ت فضياًالقدرات، م
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  األمهية واملصاحل الوطنيتني  - دال  
جهود التخفيف، حىت املرتبطة    تعلق  وت. إن التصحر مشكل عاملي يأخذ مظهره حملياً        -٣٤

 قرارات وإجراءات حملية هتدف إىل حتـسني      بمنها مببادرات عاملية أو وطنية، يف هناية املطاف         
 فيمـا بـني البلـدان       وعالوة على ذلك، تتفاوت أسباب ونتائج التصحر كثرياً       . األوضاع
دى وثاقة  تصبح مل  داخل البلدان األطراف،      ومفيداً ولكي يكون الرصد العاملي فعاالً    . وداخلها

  .صلة املعلومات املقدمة من جمموعة من املؤشرات مبا هو وطين وحىت دون وطين أمهية قصوى
، ونتيجة لذلك، ركزت العديد من      )٢٠( على املشاركة   أساسياً االتفاقية تركيزاً وتركز    -٣٥

الوثائق على نداء الرصد والتقييم لتلقي مسامهات حملية وإقليمية ووطنية يف عمليـة اختيـار               
 يف املائة من التعليقات واألسـئلة       ٤٠وقد ركز أكثر من     . )٢١(املؤشرات املالئمة لرصد األثر   

اسـتجابة  ود خالل الدورة االستثنائية الثانية للجنة العلم والتكنولوجيـا          اليت وردت من الوف   
صـوت  "لعرض املتعلق بتنقيح مؤشرات تقييم األثر على الكيفية اليت سيلتقط هبا هذا النهج              ل

  . "املزارع
ويوحي هذا بأن جهود رصد آثار االتفاقية على نطاق البلدان األطـراف بطريقـة                -٣٦

 الوقت نفسه جمموعة دنيا من املؤشرات واملقاييس وآلية ليفسر هبا           موحدة جيب أن يتضمن يف    
مؤشرات غري واردة يف قائمـة      م  الوطنية اليت قد هت   /دون الوطنية / العاملي احلقائق احمللية   النظاُم

  . اجملموعة الدنيا
 ربـط العمليـات    يفيف املاضي، على الصعيدين اإلقليمي والوطين، جناح     حتقق   وقد  -٣٧

 احمللية مبكافحة التصحر بطرق تضمن أمهية ما هو حملي يف التقييمـات الوطنيـة               التشاركية
 لربط التقييمات التشاركية احمللية وإضافة إىل ذلك، أنشأت عدة مبادرات أطراً    . )٢٢(واإلقليمية

  .)٢٣(باجلهود الوطنية والعاملية دعماً ملهمة االتفاقية

__________ 

)٢٠( Poulsen L and M Lo, 2006. Promoting good governance through the implementation of the 

UNCCD. Chapter 8.In: Johnson, PM, K Mayrand and M Paquin (Eds.). Governing global 

desertification. Linking environmental degradation, poverty and participation. Aldershot, UK: 

Ashgate. 
)٢١( Stringer LC, MS Reed, A Dougill, M Seely, and M Rokitzki. 2007. Implementing the UNCCD: 

participatory challenges. Natural Resources Forum 31: 198–211.  
)٢٢ ( Abraham E, E Montaña and I Torres. 2006. Procedimiento y marco metodológico para la obtención 

de indicadores de desertificación en forma participativa. In: Abraham E and G. Beekman (Eds.) 

Indicadores de la Desertificación para América del Sur, Mendoza, BID-IICA: 37–64. 
)٢٣( Oba, G, E Sjaastad and HG Roba. 2008. Framework for participatory assessments and 

implementation of global environmental conventions at the community level. Land Degradation & 

Development 19:65–76; Whitfield S, S Bautista, BJ Orr, HJ Geist and VR Vallejo. In Press. 

Prevention and restoration actions to combat desertification (PRACTICE): An integrated 

assessment. EcoHealth. 
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  طريق املستقبل  - ثالثاً  

  اري املخصص من اخلرباء التقنينيالفريق االستش  - ألف  
 ICCD/CST(S-2)/INF.1( إىل مناقشات نتائج عملية استعراض النظراء العلمي         استناداً  -٣٨
 أثناء الدورة االستثنائية الثانية للجنة العلم والتكنولوجيـا        )٢٤()ICCD/COP(10)/CST/INF.1و
)ICCD/CST(S-2)/9(     ًريق استشاري خمصص من     بإنشاء ف  ، أُوصي بأن تصوغ األمانة مقترحا

  .اخلرباء التقنيني لينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة
وسيعهد إىل هذا الفريق االستشاري مبهمة مواصلة املسامهة التكراريـة والتـشاركية              -٣٩

ما يتبع ذلـك    فيتنقيحها، و ر مؤشرات تقييم األثر وتطويرها و     للمجتمع العلمي يف عملية اختيا    
وتشمل أمثلة املواضيع اليت    . جهود حتليل البيانات وإدارهتا واستخدامها    يف  ييم، و من الرصد والتق  

  :ما يلي) أو ما يعيَّن من أفرقة عاملة فرعية تقنية خمصصة(سيعاجلها هذا الفريق االستشاري 
  تطور اإلطار املفاهيمي؛  )أ(  
  مدى فعالية املؤشر، وقابليته للتكرار والفهم من املستخدمني؛  )ب(  
  منهجية قياس التنفيذ؛  )ج(  
  جودة البيانات وتوافرها وتكاليفها؛  )د(  
  االختبار؛  )ه(  
  املواءمة وتوحيد املعايري؛  )و(  
وضع آلية لنهج إطار العمل واملؤشرات تتسع للمسامهات ذات اخلصوصية            )ز(  

  اإلقليمية واحمللية؛
   لتحديدها؛جٍريف تنفيذي للمناطق املتأثرة وهنوضع تع  )ح(  
معاجلة مسألة مواءمة البيانات عرب احلدود لتفـادي األخطـاء اخلرائطيـة              )ط(  
  احملتملة؛

تدهور /املؤشرات املختارة، مبا يف ذلك حساسيتها للتصحر" جاهزية"سني حت  )ي(  
  األراضي واجلفاف؛

  معاجلة توزيع البيانات حسب اجلنس؛  )ك(  
 هبا لنواتج جمموعة    استحداث استراتيجية اتصالية ومنتجات إعالمية مرتبطة       )ل(  

  . املؤشرات، وما إىل ذلك

__________ 

  .٥ احلاشية املرجعية انظر أيضاً )٢٤(
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 لألقاليم والفئـات    ، وسيكون ممثالً   عضواً ١٥ منوسيتألف هذا الفريق االستشاري       -٤٠
  .املهنية، وسيشارك فيه ممثلو املبادرات التآزرية الرئيسية، واالتفاقيات واملنظمات املعنية

قدم تقاريره إىل جلنـة العلـم       وسيعني أعضاء الفريق االستشاري لفترة سنتني وسي        -٤١
  .والتكنولوجيا يف دوراهتا

ستـشاريني  رباء اال  عن عملية تقوم على اخل     وسيعين إنشاء الفريق االستشاري حتوالً      -٤٢
وترد اآلثار املالية املترتبة عن إنشاء الفريـق        .  تقوم على اجتماعات اخلرباء    ة إىل عملي  أساساً

  .االستشاري يف املرفق األول

  اكة رصد وتقييم التصحرشر  - باء  
       خلص استعراض النظراء العلمي إىل أن كل واحد مـن مؤشـرات تقيـيم األثـر                  -٤٣
أو جمموعات البيانات اليت تقوم عليها املقترحة توجد يف مرحلـة خمتلفـة مـن وضـعها         /و

ق كه أو تديره منظمة لوحدها، مع عدم وجود أية آلية للتنـسي           وتنفيذها، وال أحد منها تتملَّ    
  .)٢٥()ICCD/COP(10)/CST/INF.1و ICCD/CST(S-2)/INF.1(والتعاون حىت اآلن 

ولذلك أُوصي بأن تصوغ األمانة مقترح إنشاء فرقة عمل مالئمة معنية بالـشركاء               -٤٤
شـراكة رصـد وتقيـيم      "على سبيل املثال     الدورة العشرة ملؤمتر األطراف،      املؤسسيني، يف 

  ).الع على اآلثار املاليةانظر املرفق الثاين لالط" (التصحر
وبالرغم من أن شراكة رصد وتقييم التصحر قد صدرت هبا والية من اتفاقية األمم                -٤٥

املتحدة ملكافحة التصحر، فإهنا ستكون مبادرة تعاونية عاملية لتشجيع وتنسيق وضع وتقـدمي             
 تدهور األراضي واجلفاف دعما لالتفاقيـة واتفاقيـات ريـو األخـرى           /مؤشرات للتصحر 

وستضم الـشراكة املتوخـاة     . واحلكومات الوطنية واإلقليمية وغريها من املبادرات التآزرية      
جمموعة واسعة من املنظمات العاملة على الصعيد الدويل يف جمال وضع املؤشـرات ورصـد               
وتقييم األثر، وذلك من أجل تقدمي أمشل املعلومـات املمكـن حتـصيلها عـن اجتاهـات                 

  .جلفافتدهور األراضي وا/التصحر
لتعاون الدويل  من ا  جديدة   ومن شأن شراكة رصد وتقييم التصحر أن حتفز أشكاالً          -٤٦

عن طريق تيسري التنسيق والسعي إىل التشغيل املتبادل فيما بني سائر املساعي احلكومية الدولية    
قبـة  الرامية إىل تبادل البيانات وتعزيز شبكات املراقبة القائمة، من مثل النظـام العـاملي ملرا              

األرض، واملنهاج احلكومي الدويل للتعاون السياسايت والعلمي يف جمال التنـوع البيولـوجي             
وخدمات النظم اإليكولوجية، واحملاسبة البيئة واالقتصادية املتكاملة ملنظومة األمم املتحـدة،           

لـى  والعمل معها من أجل االتفاق ع - وأي نظام عاملي ملراقبة األراضي اجلافة ينشأ مستقبالً       
  .معايري وبروتوكوالت، هبدف دمج النظم القائمة، وتوفري دعامة لتطوير نظم املستقبل

__________ 

  .٥اشية املرجعية  احلانظر أيضاً )٢٥(
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وستشجع شراكة رصد وتقييم التصحر شبكات تنسيق البحوث، مبا فيها أكادمييات             -٤٧
 إقامة قاعدة سليمة علميـاً    على  العلوم الوطنية، على املسامهة يف وضع املؤشرات وتنقيحها و        

كن مقارنـة تقيييمـات األثـر       متى األصعدة الوطين واإلقليمي والعاملي      للرصد والتقييم عل  
  .املستقبلية هبا

وستدعم شراكة رصد وتقييم التصحر جهود اتفاقية مكافحة التصحر الراميـة إىل              -٤٨
  .تدهور األراضي واجلفاف تتمحور حول النتائج/لتصحرعملية احتديد غايات وأهداف ل

جيع حتديد املوارد وتعبئتها وتعزيزها دعمـاً لرصـد         كما ستعمل الشراكة على تش      -٤٩
  .تدهور األراضي والتصحر/وتقييم التصحر

  االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  
االستنتاجات والتوصيات الواردة يف هذا التقرير هي جتميـع مـوجز لألفكـار               -٥٠

واالقتراحات واملقترحات اليت قدمت ألول مرة ونوقشت ونقحت من خـالل عمليـة             
استعراض النظراء العلمي، مث تواصل تنقيحها أثناء الدورة االستثنائية الثانية للجنة العلم            

 ICCD/CST(S-2)/9 و ICCD/CST(S-2)/INF.1(والتكنولوجيا وفترة تعليقـات اجلمهـور       
  .)٢٦()ICCD/COP(10)/CST/INF.1و

  املبادئ األساسية  - ألف  
 مقترحات،كرارية تقود إىل وضع      إىل استعمال عملية ت    ٩-م أ /١٧يدعو املقرر     -٥١

 من أجـل    ،لينظر فيها مؤمتر األطراف يف دوراته القادمة اعتباراً من دورته احلادية عشرة           
ذه الوالية، أوصـي     هل تنفيذاًو. تنقيح جمموعة مؤشرات تقييم األثر واملنهجيات املصاِحبة      

ليت حددت حىت اآلن بدمج املبادئ األساسية لعملية استعراض النظراء العلمي التشاركية ا       
للدورة خى إعدادها  يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف، متهيداً للمقترحات املتو كامالًدجماً

  . احلادية عشرة ملؤمتر األطراف
وفيما يلي املبادئ األساسية اليت اعتربت الزمة لتنقيح جمموعة مؤشرات تقيـيم              -٥٢

  :األثر وتعزيز فعاليتها احملتملة
 - الضغط   -القـوى احملّركة   " باعتماد إطـار    ىيوص :املفاهيمياإلطار    )أ(  

املتضمن ألحكام تتعلق خبدمات النظم اإليكولوجية      واملعّدل  "  االستجابة - األثر   -احلالة  
بوصفه اإلطار املفاهيمي العلمي األويل لدعم      )  ألف - يف اجلزء ثانياً  الوارد  انظر الشكل   (

   واإلبالغ عنها؛تنظيم جمموعة املؤشرات واستخدامها
__________ 

 .٥ احلاشية املرجعية انظر أيضاً )٢٦(
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  يوصى بإعـادة   ،مع نضج جهود الرصد والتقييم    . القدرة على التكيف    )ب(  
 ىتقييم اإلطار املفاهيمي وجمموعة املؤشرات كليهما بصورة منتظمة مـن حيـث مـد             

مالءمتها، ومن حيث مدى فائدهتا لصناع القرار، وكذا ألن االحتياجـات قـد تـتغري               
  واألدوات العلمية قد تتحسن؛

 يوصـى باعتمـاد تراتبيـة     . ينطق وأساسها امل  تراتبية جمموعة املؤشرات    )ج(  
 يف   الوارد  واجلدول ٢٥-٢٣انظر الفقرات    (ينطق املعدلة وأساسها امل   جمموعة املؤشرات 

  ؛) باء- اجلزء ثانياً
 موعـة اجملم  تأكد أن القصد هو أن تقـدِّ      . جمموعة مؤشرات تقييم األثر     )د(  
 حبيث تتضمن اجملموعة أنواعاً   ( لألثر    متبصراً ، فهماً تمعةًجمإذا أخذت   لمؤشرات،  الكلية ل 

  ؛)أخرى من املؤشرات، من مثل القوى احملركة
 يوصى بقياس مجيع املؤشـرات املقترحـة يف البلـدان         . املناطق املتأثرة   )ه(  

مبـسامهة مـن    " املناطق املتأثرة "األطراف املتأثرة وبتنقيح االستخدام التنفيذي ملصطلح       
ومن شأن اتباع هـذا     . استخدامه لتفسري قياسات مؤشرات تقييم األثر     بلعلمي و اجملتمع ا 

تعريف املؤشرات وقياسها    املختلفة لكن املترابطة اليت ينطوي عليها        تحدياتالالنهج إزاء   
   وبالتايل أكثر قابلية للتنفيذ؛املناطق املتأثرة ورسم حدودها أن يكون مميزاًعريف ورصها وت
 ، مىت إمكانية توحيد املعايري  وجود  املواءمة، مع   واصلة  صى مب يو. املواءمة  )و(  
سباب ونتائج تدهور األراضـي     باين أ  ت تفسريمن أجل   ،   ممكناً تنفيذى األمر وكان ال   اقتض

  قدرهتا على قياس األثر ورصده؛تباين اجلافة فيما بني البلدان األطراف، و
 مع العلمـي، يف مـدى      بعناية، مبسامهة من اجملت    النظرينبغي  . احلساسية  )ز(  

حساسية املؤشرات، وال سيما القياسات االجتماعية االقتصادية األساسية لألثر، حيـث           
تـدهور  /يعُسر، على األقل يف الوقت احلاضر، تبيُّن التأثري الذي يساهم بـه التـصحر             

  األراضي واجلفاف وسبل عالجه؛
  إىل مـدى   يوصى باعتماد نظام لتصنيف املؤشرات، اسـتناداً      . اجلاهزية  )ح(  

ومن شأن مثل هذا النظام أن يضمن مكانا للمؤشرات         . نفيذيلالستخدام الت " جاهزيتها"
انظر اجلـدول   ( على حتديات، لكنها تعترب أساسية لرصد األثر         اليت ينطوي قياسها حالياً   

  ؛) باء- يف اجلزء ثانياًالوارد 
 ؤشراتيوصى جبمع جمموعات بيانات امل    . توزيع البيانات حسب اجلنس     )ط(  

وحتليلها واإلبالغ عنها مع مراعاة نوع اجلنس لضمان تقييم الفوارق يف املـسامهة عنـد              
  تدهور األراضي واجلفاف؛/توزيع اإلجنازات فيما بني النساء والرجال فيما يتعلق بالتصحر

 لضمان عدم إبراز البلد الطـرف املقـدم       . آلية لتحديد األمهية الوطنية     )ي(  
احمللية منها، يوصى مبباشرة إنشاء آلية       و الوطنية املية فقط، وإمنا أيضاً   للتقرير للحقائق الع  
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 بصورة  تكملة اجملموعة الدنيا ملؤشرات تقييم األثر املواءمة عاملياً       القيام عن طريقها ب   ميكن  
يت لي والاحملأو /وطين والأو /قليمي واإل  على الصعيدأمهيةاليت تكتسي منهجية باملؤشرات  

ـ   أطـر   ما يوجد من     ينبغي تقييم    ،هذه اآللية إنشاء   وعند   .طورت يف إطاره   ربط تعـىن ب
  التقييمات التشاركية احمللية باجلهود الوطنية والعاملية دعماً ملهمة االتفاقية؛

 اختيـار املؤشـر واملنهجيـة     كل من   حيتاج  . استعراض النظراء املستمر    )ك(  
ساسية مبسامهة مـستمرة مـن      ذه املبادئ األ  إىل أن يتسعوا هل   ورصدمها واإلبالغ عنهما    

  .اجملتمع العلمي

  التوصيات  - باء  
رمبا تود جلنة العلم والتكنولوجيا استعراض هذه الوثيقة باالقتران مـع التقريـر               -٥٣

املتعلق باسـتعراض النظـراء العلمـي لتنقـيح جمموعـة مؤشـرات تقيـيم األثـر                 
)ICCD/COP(10)/CST/INF.1(    انيـة للجنـة العلـم      ، وتوصيات الدورة االستثنائية الث

لتمرين التجرييب لتتبع األثـر     عن ا ، والتقرير املرحلي    )ICCD/CST(S-2)/9(والتكنولوجيا  
)ICCD/COP(10)/CST/INF.2(آخذة يف اعتبارها ما يلي ،:   

ـ راعمليـات تكر  أربع  أن استعراض النظراء العلمي التشاركي مشل         )أ(   ة ي
ع احلقول املعرفية واملناطق اليت هلا صلة        خرباء تقنيني من مجي    ١٠٤ومسامهات مباشرة من    

ريو  تدهور األراضي واجلفاف، مبا يف ذلك ممثلون للمبادرات التآزرية واتفاقيات     /بالتصحر
  األخرى؛
 التمرين التجرييب لتتبع األثر اختبار ما متخض عنه ذلك          ضمنأنه جيري     )ب(  

 وما يرتبط بـذلك     ة،تبي وترا ،موعة املؤشرات ي جمل منطقأساس  من إطار مفاهيمي منقح، و    
مقاييس /هبا من مقاييس  تصل  جمموعة املؤشرات املنقحة وما ي    إىل جانب   من مبادئ أساسية    

  .بديلة
  :ورمبا تود جلنة العلم والتكنولوجيا أن توصي مؤمتر األطراف مبا يلي  -٥٤

  تأييد املبادئ األساسية الواردة يف هذه الوثيقة؛  )أ(  
 من اخلرباء التقنيني يعهـد إليـه مبهمـة          إنشاء فريق استشاري خمصص     )ب(  

رصـد  يف  ؤشرات و املمواصلة املسامهة التكرارية والتشاركية للمجتمع العلمي يف تنقيح         
  وتقييم األثر؛

طلب إىل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا القيام، يف أقـرب وقـت            يأن    )ج(  
االستشاري املخـصص   ممكن بعد الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف، باختيار أعضاء الفريق          

من اخلرباء التقنيني، بتشاور مع اجملموعات اإلقليمية وبناء على ما يقـدم مـن طلبـات                
  استجابة لنداء عام للخرباء؛



ICCD/COP(10)/CST/2 

GE.11-62574 24 

، تنـاول تكليف الفريق االستشاري املخصص من اخلرباء التقنيني بأن ي          )د(  
ها مؤمتر األطراف يف    مبسامهة من اجملتمع العلمي، القضايا الثالث األساسية التالية لينظر في         

  :دورته احلادية عشرة
حتديد أفضل هنج علمي لرسم حدود املناطق املتأثرة، مبا يف ذلك إجـراء            '١'

تقييم للطريقة اليت رمست هبا هذه احلدود خالل التمرين التجرييب لتتبع           
 األثر؛

  تقييم وضع آلية أو إطار يشجع البلدان األطراف على حتديد مؤشرات          '٢'
 ودجمها يف مسامهتها يف اجلهود العامليـة         وحملياً مهية وطنياً األثر اليت هلا أ   
 لتقييم األثر؛

 إىل نتـائج    مواصلة تنقيح جمموعة من مؤشرات تقييم األثـر، اسـتناداً          '٣'
      البلدان األطـراف املتـأثرة    يت استقتها   االستعراض العلمي والدروس ال   

    دمي التقـارير   وعملية تق  خالل التمرين التجرييب لتتبع األثر    من التطبيق   
  ؛٢٠١٢عام 

شراكة رصد  ومنهم أساس   إنشاء فرقة عمل معنية بالشركاء املؤسسني،         )ه(  
وتقييم التصحر اليت تتكون من منظمات من شأهنا أن تسهم يف توليد جمموعات البيانات              

تدهور األراضي واجلفاف ومدى جنـاح سـبل        /اليت تقوم عليها مؤشرات تقييم التصحر     
  واملواءمة بينها؛ة هذه اجملموعات تها وإداراجلمع

الفريق دعوة األطراف والشركاء إىل املسامهة يف التمويل الالزم إلنشاء            )و(  
وشراكة رصد وتقييم التصحر، علـى النحـو        االستشاري املخصص من اخلرباء التقنيني      

  .الوارد يف املرفقني األول والثاين
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  املرفق األول

   االستشاري املخصص من اخلرباء التقنينياآلثار املالية إلنشاء الفريق  

  املوارد البشرية - ألف 
 من كل جمموعة إقليمية، وإن أمكـن عـامل          ٣ ( عضواً ١٥سيضم الفريق االستشاري      -١
 عن العمـل  وسيمنح أعضاء الفريق االستشاري تعويضاً). زياء أحيائية وعامل اجتماع على األقل   يف

 ٣ ٠٠٠ت املطلوب، يف شكل مكافأة شـرفية قـدرها   الذي يقومون به، بصورة جيدة ويف الوق 
 يورو لعضو واحد سيكلف بإعداد      ١٥ ٠٠٠وسيدفع مبلغ جزايف إضايف قدره      . يورو كل سنتني  

  .  إىل املسامهات املقدمة من مجيع اخلرباءوثائق املعلومات األساسية استناداً
 )وباليور (اجملموع تكلفة الوحدة )عدد الشهور كل سنتني(املدة   العدد الفئة

 ٤٥ ٠٠٠ ٣ ٠٠٠ - ١٥ عضو الفريق االستشاري

عضو الفريق االستـشاري املكلـف      
 ١٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٣ ١ بإعداد وثائق املعلومات األساسية

 ١٥ ٦٠٠ ٢ ٦٠٠ ٦ ١ ستيةمتعاقد من أجل املساعدة اللوج

  السفر - باء 
ل املعيـشة   وستدفع تكاليف السفر وبد   . سيجتمع الفريق االستشاري مرة كل سنة       -٢

 لقواعد وأنظمة األمـم      من اجتماعاته، وفقاً   اليومي ألعضاء الفريق الذين حيضرون اجتماعاً     
وللحفاظ على استقاللية الفريق، ستغطى تكاليف مشاركة مجيع األعضاء، بصرف          . املتحدة

  .النظر عما إذا كان العضو من بلد متقدم أم نامٍ

 الغرض من السفر الفئة
  عدد 

 األشخاص
  األيام عدد 

 لكل اجتماع
  عدد 

 االجتماعات

 تذاكر السفر جواً
 يورو ٢ ٨٠٠(

 )بعثة عن كل للشخص
 ٢٠٠(بدل املعيشة اليومي 

 )يوم لكل يورو للشخص
  اجملموع 

 )وباليور(

حضور اجتماعات الفريق    عضو الفريق االستشاري 
 االستشاري 

٠٠٠ ١٠٢ ٠٠٠ ١٨ ٠٠٠ ٨٤ ٢ ٣ ١٥ 

ر اجتماعات جلنـة    حضو  رئيس الفريق االستشاري
العلــم والتكنولوجيــا  

 واجتماعات مكتبها

٠٠٠ ١٧ ٠٠٠ ٣ ٠٠٠ ١٤ ٥ ٣  ١ 

حضور اجتماعات الفريق    موظفو األمانة
  االستشاري

)أ(٨ ٠٠٠ ٢ ٣ ٢  ٤٠٠ ١٠ ٤٠٠ ٢ 

  . شخصكل  يورو ل٢ ٠٠٠، كر السفر جواًاتذ  )أ( 
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 تكاليف أخرى -جيم   

 )وباليور(وع اجملم عدد االجتماعات تكلفة الوحدة الفئة
 ١٥ ٠٠٠ ٢ ٧ ٥٠٠ ترمجة الوثائق واستنساخها

  وقت موظفي األمانة -دال  

 عدد موظفي األمانة
   الذي خيصـصه     املتفرغ الوقت

 املبلغ اإلمجايل مصدر األموال  )ةاملئويبالنسبة (موظفو األمانة 

 لكل مذكرة امليزانية األساسية ٥ ٥- ف١

 مذكرةلكل  امليزانية األساسية ١٥ ٤- ف١

 لكل مذكرة خارج عن امليزانية ٢٠ ٣- ف١

  امليزانية اإلمجالية -هاء  
     مـن أجـل إنـشاء       ٢٠١٣-٢٠١٢تصل امليزانية اإلمجالية الالزمة لفترة السنتني         -٣

وقـت مـوظفي    احتساب  دون  (الفريق االستشاري املخصص من اخلرباء التقنيني وأنشطته        
 . يورو٢٢٠ ٠٠٠) األمانة
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  ايناملرفق الث

  اآلثار املالية إلنشاء شراكة رصد وتقييم التصحر  
شراكة رصد وتقييم التصحر مرحلة تطوير قبل إطالقها، وإقامـة          تطلب  يتوقع أن ت    -١

شراكة عمل مع املنظمات املنخرطة يف مجع بيانات املؤشـرات املتعلقـة برصـد وتقيـيم                
ختاذها لـضمان اسـتمرارية     تدهور األراضي واجلفاف، وحتديد اإلجراءات الالزم ا      /التصحر
  .  خالل هذه املرحلةتهاوأساس مشاركتها  وبنيهاتواصل تطوير دوريوس. العملية

  : ملا يلينينتدباملني يستشاررباء اال من اخلهذه املرحلة فريقاًرك وستش  -٢
  صياغة طريقة العمل؛ )أ(  
  ديد الشركاء األساسيني احملتملني واستقطاهبم؛حت  )ب(  
  ة وتنسيق فعالني واحلفاظ عليهما؛إقامة إدار  )ج(  
  التحضري لثالثة اجتماعات إعدادية وعقدها ومتابعتها؛ )د(  
تعاون الإنشاء فريق عامل مشترك بني الوكاالت الستعراض العملية وتعزيز            )ه(  

  بني الوكاالت؛
ال تـسدد نفقـات     ( أصحاب املـصلحة     ميعالدعوة إىل عقد اجتماع جل     )و(  
  ؛)احلضور

  .لشراكةإطالق ا )ز(  
 بعد أن تكون األطـراف قـد        ٢٠١٣ أن تبدأ أنشطة الشراكة عام       وسيكون مثالياً   -٣

  . ألول مرة استناداً إىل مؤشرات تقييم األثرهاأعدت تقارير

 املوارد البشرية - ألف 

  العدد الفئة
  عدد الشهور (املدة 

 )وباليور(اجملموع  تكلفة الوحدة )كل سنتني

 ٤٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٤,٥ ٢ خبري استشاري

 ١١ ٢٥٠ ٢ ٥٠٠ ٤,٥ ١  ستيةاملساعدة اللوج تقدمي متعاقد من أجل
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  السفر  - باء  

 الغرض من السفر الفئة
عدد 

 األشخاص
عدد األيام 
  لكل اجتماع

 عدد
 االجتماعات

 تذاكر السفر جواً
 يورو ٢ ٨٠٠(

 )بعثة عن كل للشخص
 ٢٠٠(بدل املعيشة اليومي 

  )يوم لكل يورو للشخص
اجملموع 

 )ووربالي(

عضو الفريق العامـل    
 املشترك بني الوكاالت

حضور اجتماعـات الفريـق    
 العامل املشترك بني الوكاالت

٤٠٠ ٥٤ ٦٠٠ ٩ ٨٠٠ ٤٤ ٢ ٣ ٨ 

حضور اجتماعات الفريق العامل      خبري استشاري
املشترك بني الوكاالت ومكتب    

 جلنة العلم والتكنولوجيا

٦٠٠ ١٣ ٤٠٠ ٢ ٢٠٠ ١١ ٤ ٣ ١ 

حضور اجتماعـات الفريـق      موظفو األمانة
 العامل املشترك بني الوكاالت

)أ(٤ ٠٠٠ ١ ٣ ٢  ٢٠٠ ٥ ٢٠٠ ١ 

 . شخص لك يورو ل٢ ٠٠٠، تذاكر السفر جواً  )أ(  

 تكاليف أخرى -جيم  

 )وباليور(اجملموع  عدد االجتماعات  تكلفة الوحدة الفئة

 ٩ ٠٠٠ ٣ ٣ ٠٠٠ استنساخ الوثائق ومواد االتصال

 ١٠ ٠٠٠ صفر ١٠ ٠٠٠  وإدارتهإنشاء موقع إلكتروين

  وقت موظفي األمانة -دال  

 عدد موظفي األمانة
 الذي خيصصه  املتفرغالوقت

 املبلغ اإلمجايل مصدر األموال  )املئويةبالنسبة (موظفو األمانة 

 لكل مذكرة امليزانية األساسية ١٥ ٤- ف١

 لكل مذكرة خارج عن امليزانية ٢٠ ٣- ف١

  مجاليةامليزانية اإل -هاء  
 من أجل إقامـة    ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني  فترة  مجالية الالزمة خالل    اإلامليزانية  تصل    -٤

 . يورو١٤٨ ٤٥٠إىل ) األمانة موظفي وقت احتساب دون(شراكة لرصد وتقييم التصحر 

        


