
 

(A)   GE.13-61713    160813    190813 

  مؤمتر األطراف
  الدورة احلادية عشرة

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧-١٦ويندهوك، ناميبيا، 
  من جدول األعمال املؤقت) ج(٧البند 

وات العشر من أجـل تعزيـز       اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسن    
  )االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(اقية تنفيذ االتف

  التقييم املستقل لالستراتيجية يف منتصف املدة

تقييم منتصف املدة للخطة وإطار العمل االسـتراتيجيني للـسنوات              
  )٢٠١٨-٢٠٠٨(العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

  تقرير الفريق العامل بني الدورات    

  زموج    
اعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التـصحر، مبوجـب               
خطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ          ،  ٨-م أ /٣ مقرره

سه، قرر مؤمتر األطراف أن     ومبوجب املقرر نف  ). االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية  
سـتراتيجية يف   تقييم مستقل لال٢٠١٣رة للمؤمتر يف عام خالل الدورة احلادية عش ُيجرى  

كما وافق مؤمتر األطراف يف املقرر على أن يستعرض التقييم التقدم احملـرز             . منتصف املدة 
  .يف تنفيذ االستراتيجية ويقدم التوصيات املالئمة بشأن حتسني األداء ومواصلة التنفيذ

، اعتماد اختصاصات تقيـيم     ١٠-م أ /١٢وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        
 إنشاء فريق خمصص عامل بني الدورات مكلف،   االستراتيجية يف منتصف املدة، وقرر أيضاً     

رهناً بتوفر التمويل الالزم، بإعداد توصيات بشأن تقييم منتصف املدة، بتوجيه من مكتب             
ص وبعد موافقة مكتب مؤمتر األطراف على اختصاصات الفريق املخـص         . مؤمتر األطراف 
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، بدأ الفريق العامل مهامه هبدف اسـتكمال تقريـره          ٢٠١٢فرباير  /العامل يف هناية شباط   
  .١٠-م أ/١٢ للمقرر ، وفقا٢٠١٣ًيونيه / حزيران٣٠حبلول 

وتتضمن هذه الوثيقة تقرير الفريق العامل بني الدورات، وتقـدم أهـم النتـائج            
األطراف للنظر فيه أثناء   روض على   عوالتقرير م . واالستنتاجات والتوصيات اليت انتهى إليها    

  .الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٨-١  ...........................................................املقدمة واملنهجية  - أوالً  
  ٦  ٤٣-٩  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - ثانياً  

  ٦  ١٦-١١  .................................... واالستنتاجاتعرض عام للنتائج  - ألف     
  ٧  ٣٨-١٧  ...............................هدافلنتائج واالستنتاجات حسب األا  -  باء     
  ١٣  ٤٣-٣٩  .........................................................التوصيات  - جيم     

  املرفق  
  ٢٠  ..........................التحديث املقترح إدخاله على األهداف التنفيذية والنتائج واملؤشرات     
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  املقدمة واملنهجية  -أوالً  
اعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التـصحر، مبوجـب               -١

اتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ         خطة وإطار العمل االستر    ،٨-م أ /٣ مقرره
إقامـة  "ويتمثل التصور العام لالسـتراتيجية يف       ). االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية  

تردي األراضي ومنع حدوثه والتخفيف من آثار اجلفاف يف /شراكة عاملية لقلب اجتاه التصحر   
  ". ة البيئيةاملناطق املتأثرة دعماً للحد من الفقر وحتقيق االستدام

وأُدرجت األهداف االستراتيجية األربعة يف االستراتيجية ليسترشد هبـا أصـحاب             -٢
  : هبدف حتقيق ما يلي٢٠١٨ -٢٠٠٨ املصلحة والشركاء يف االتفاقية يف أعماهلم يف الفترة

  حتسني سبل عيش السكان املتأثرين؛   )أ(  
  حتسني حالة النظم اإليكولوجية املتأثرة؛   )ب(  
  حتقيق فوائد عامة بتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر تنفيذاً فعاالً؛   )ج(  
تعبئة املوارد لدعم تنفيذ االتفاقية عن طريق بناء شراكات فعالة بني اجلهات              )د(  

  . الفاعلة الوطنية والدولية
 مخسة أهداف تنفيذية بغية دعم حتقيق التصور العـام          أيضاً" االستراتيجية"وحددت    -٣

وُيزمع تنفيذ هذه األهداف على املدى القـصري        . ستراتيجية اليت سلف ذكرها   واألهداف اال 
  :واألهداف التنفيذية هي كالتايل).  سنوات٥-٣(املتوسط  أو

التأثري بفعالية يف العمليات الدولية والوطنية واحمللية ويف اجلهات الفاعلة ذات     )أ(  
   واجلفاف على حنو مناسب؛ تردي األراضي/الصلة ملعاجلة املسائل املتعلقة بالتصحر

تردي األراضي  /دعم هتيئة بيئة مواتية لتعزيز احللول املتعلقة مبكافحة التصحر          )ب(  
  وختفيف آثار اجلفاف؛ 

الوصول إىل مستوى السلطة العاملية يف جمال املعرفة العلمية والتقنية املتعلقة             )ج(  
  تردي األراضي وختفيف آثار اجلفاف؛ /بالتصحر
تردي / ومعاجلة احتياجات بناء القدرات املتعلقة مبنع حدوث التصحر        حتديد  )د(  

  األراضي وقلب اجتاهه والتخفيف من آثار اجلفاف؛ 
تعبئة املوارد املالية والتكنولوجية الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف وحتسني          )ه(  

  . انتقاء أهداف استخدامها وتنسيق ذلك لزيادة أثرها وفعاليتها
، إجراء تقييم مستقل لالستراتيجية يف منتصف       ٨-م أ /٣يف مقرره   اف،  ر مؤمتر األطر  وقر  -٤

التقـدم   وسيستعرض التقيـيم  . ٢٠١٣املدة، أثناء الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف يف عام          
  .  حتسني األداء ومواصلة التنفيذيف تنفيذ االستراتيجية ويقدم التوصيات املالئمة بشأن احملرز
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. ، اختصاصات تقييم منتصف املدة    ١٠-م أ /١٢مد مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره      واعت  -٥
ومبوجب املقرر نفسه، قرر مؤمتر األطراف إنشاء فريق خمصص عامل بني الـدورات مكلـف،               

 مكتـب   بتوفر التمويل الالزم، بإعداد توصيات بشأن تقييم منتصف املدة، بتوجيـه مـن             رهناً
ر الفريق   إىل مكتبه أن يضع اختصاصات تغطي دو       طراف أيضاً وطلب مؤمتر األ  . األطراف مؤمتر

املقرر كذلك على أن يتألف الفريق املخصص العامل بني الـدورات           ونص  . العامل ومسؤوليته 
 عضواً، يضم رئيس مؤمتر األطراف، ورئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، ورئـيس             ١٤من  

جمموعة من اجملموعات اإلقليميـة اخلمـس،       جلنة العلم والتكنولوجيا، وعضوين اثنني عن كل        
ومن أجل حتقيق فعاليـة  . وممثال واحدا عن منظمات اجملتمع املدين املعتمدة لدى مؤمتر األطراف 

تقييم منتصف املدة وجعله تشاركياً بالفعل، فإن اختصاصات تقييم منتصف املدة لالستراتيجية            
احلادي عشر، ميكن أن تـستفيد مـن        تتضمن عملية تشاورية بني مؤمتري األطراف العاشر و       

االجتماعات اإلقليمية التحضريية للدورة احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية ومـؤمتر            
  .راء مشاورات على شبكة اإلنترنت منها إجاألطراف احلادي عشر، وتشمل أموراً

صات الفريق  وبعد تعيني املمثلني اإلقليميني واستكمال مكتب مؤمتر األطراف اختصا          -٦
 / آذار ٢٧-٢٦: واجتمع الفريق العامـل أربـع مـرات       . العامل، باشر الفريق العامل عمله    

 ٢٤-٢٢، و ٢٠١٢ نـوفمرب / تشرين الثاين  ٣ - أكتوبر/ تشرين األول  ٣١، و ٢٠١٢ مارس
وعقدت االجتماعات الثالثة األوىل    . ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٢٥-٢٤و،  ٢٠١٣ أبريل/نيسان

ليه رئـيس   ا ُعقد االجتماع األخري يف سول تلبية لدعوة كرمية وجهها إ          يف بون، أملانيا، بينم   
ويف بداية االجتماع األول، عيَّن الفريق العامل السيد شانشو نوربـو     . مؤمتر األطراف العاشر  

جوينت من الواليـات املتحـدة       -  للفريق العامل والسيدة بربرة دي روزا      من بوتان رئيساً  
  .يني ملساعدته على القيام بعملهختار الفريق العامل خبريين استشاروا. األمريكية نائبة للرئيس

واسـتخلص  . واتبع الفريق العامل منهجية ومعايري التقييم املفصلة يف اختـصاصاته           -٧
اخلبريان االستشاريان نتائج الوثائق املشار إليها يف االختصاصات باستخدام البيانـات الـيت             

 يف اختصاصات الفريق العامل وجبمع معلومات إضـافية         تضمنتها وثائق املعلومات األساسية   
عن طريق إجراء مقابالت، ودراسة استقصائية جلهات التنسيق الوطنية وتبادل املعلومات مع            

واستند الفريق العامل يف استنتاجاته وتوصـياته إىل        . اجملموعات اإلقليمية وجمموعات املصاحل   
   .الوثائق اليت أعدها اخلبريان االستشاريان

 الختصاصاته ومبساعدة األمانة، علـى األطـراف وعلـى    ويّسر الفريق العامل، وفقاً    -٨
، اغتنم الفريـق    ٢٠١٣أبريل  /ففي نيسان . اجلهات املعنية ذات الصلة إبداء آرائها بشأن وثائقه       

العامل فرصة عقد االجتماعات اإلقليمية للدورة احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية،            
.  أثناء اجللسة العامة للجنـة      موجزاً غ البلدان بتوصيات الفريق العامل الناشئة، وقّدم تقريراً       إلبال

إلبـداء   ٢٠١٣مايو  /وأتاح الفريق العامل املشروع األول لتقريره على شبكة اإلنترنت يف أيار          
اعه األخري  وأكمل الفريق العامل تقريره أثناء اجتم     . األطراف وغريها من اجلهات املعنية تعليقاهتا     

  .نهائية للتقرير يف هذه الوثيقةيونيه، وترد الصيغة ال/ حزيران٢٥املعقود يف 
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  االستنتاجات والتوصيات  -ثانياً  
تعرِّف اختصاصات تقييم منتصف املدة لالستراتيجية ستة عناصر موضوعية للتقييم،            -٩

يكون هنـاك بعـض   وقد . )١(وحتدد املدخالت والنواتج والنتائج املتوقعة مبوجب كل عنصر      
من ذلك، على سبيل املثال، ُينظـر إىل األهـداف          : املواضيع/التداخل يف معاجلة هذه احملاور    

تقييم إطار ونطاق    (١التنفيذية ومؤشرات األداء من زوايا خمتلفة مبوجب العناصر املوضوعية          
تقيـيم أداء   ( ٣و،  )تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ االسـتراتيجية       (٢، و )االستراتيجية الشاملني 

  ).ستعراض األداء وتقييم التنفيذتقييم نظام ا (٥و) وفاعلية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
ومن أجل ضمان إبالغ متسق ومتماسك، ترد النتـائج العامـة واالسـتنتاجات               -١٠

ألف أدناه، مرتبة حول األهداف االسـتراتيجية       -من هذه النتائج يف الفصل الثاين     املستخلصة  
مث تقسَّم االستنتاجات اليت اسُتخلصت منها توصيات الفريق العامل         . يذية لالستراتيجية والتنف

الرصد وحتسني تنفيـذ االسـتراتيجية،   /ويركز اجملال األول على التخطيط  . إىل أربعة جماالت  
 عـن اجلوانـب     يف ذلك النظر يف األهداف وما يتصل بذلك من رصد للتقدم، فـضالً             مبا

ويركز اجملال الثاين على جلنة العلم والتكنولوجيا والثالث على         . ية للتنفيذ السياساتية والربناجم 
وترد معلومات  . ويتعلق اجملال الرابع بآليات التنسيق اإلقليمية     . جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية   

  .ستراتيجية يف مرفق هذه الوثيقةعن األهداف التنفيذية لال

  عرض عام للنتائج واالستنتاجات   -ألف  
تتمثل النتيجة اإلمجالية يف الوقوف على بعض التقدم احملرز حنو حتقيـق األهـداف                -١١

ومثة حاجة إىل العديد    . الواردة يف االستراتيجية، بيد أن هذا التقدم مل يرق إىل ما هو مأمول            
 ١٦ إىل ١٢ويرد يف الفقـرات مـن     . من التحسينات إذا أُريد لالستراتيجية أن تنفذ بنجاح       

ناصر النتائج اإلمجالية املتعلقة باملعايري العامة لتقييم منتصف املدة اليت تركز على ع أدناه موجز ب  
  . الكفاءة واالستدامةاألمهية والفعالية واألثر و

ما يتعلق باألمهية، تستمر أمهية أهـداف االسـتراتيجية بالنـسبة الحتياجـات      وفي  -١٢
م من لزوم حتديث األهداف التنفيذية      وأولوياهتا وسياساهتا وتظل متسقة معها، بالرغ      األطراف

  .ل املشاكل اليت حددها التقييممبا يعكس التطورات األخرية ويتناو
. وبالنسبة إىل الفعالية، ُيسجَّل تقدم حنو حتقيق العديد من أهـداف االسـتراتيجية              -١٣
ة العاملية وتبني العناي. توجد بالنسبة إىل بعض األهداف أدلة كافية تثبت مدى التقدم احملرز وال

ن آفـاق التعجيـل     املتزايدة بأمهية معاجلة مسائل التصحر وتدهور األراضي واجلفاف حتـسّ         
  .بتحقيق األهداف

__________ 

 .مل ُيعّرف مدخل العنصر الرابع: ملحوظة )١(
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 ملدى التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف  وفيما يتعلق باألثر، الذي ُيَعرَّف بصفته مرادفاً        -١٤
إن قياس التقدم احملرز مـن      العامة لالتفاقية والذي ميكن أن ينسب إىل تنفيذ االستراتيجية، ف         

وينبغي التزام احلذر يف تعريف الصلة بني األهداف التنفيذية واالستراتيجية          . عدمه مل يتم بعد   
للسنوات املتبقية من تنفيذ االستراتيجية، بغية متكني األطراف من حتسني تقييم أثـر تنفيـذ               

  . االستراتيجية
ة أن األموال واخلربة والوقت اليت اسُتثمرت       ما يتعلق بالكفاءة، تفيد األدلة العديد     وفي  -١٥

ومسألة حتديد مدى اتساق توافر املوارد      . يف تنفيذ االستراتيجية أدت إىل إحراز بعض التقدم       
سـيما علـى     املالية وغريها من املوارد مع التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف االستراتيجية، وال           

 مـن النظـر يف االسـتعراض النـهائي          اًمسألة تستلزم مزيـد   يمي  الصعيدين الوطين واإلقل  
  . لالستراتيجية

ما يتعلق باالستدامة، أسهم اعتماد االستراتيجية يف جعل عملية االتفاقية أكثـر            وفي  -١٦
تقييم املنتظمني للتقـدم   وكثافة، وأدى كذلك إىل بذل جهود يف الرصد وال          واستهدافاً تركيزاً
وصعوبات عديدة قائمة، ُحدِّد العديد منها يف       وبالرغم من أنه ال تزال هناك مشاكل        . احملرز

هذا التقييم، تشري البيانات املتاحة إىل زيادة احتمال استمرار جين فوائد على املدى الطويـل               
  .التفاقية عن طريق االستراتيجيةمن تنفيذ ا

  النتائج واالستنتاجات حسب األهداف   -باء  

  األهداف االستراتيجية   -١  
الستراتيجية األربعة األهداف األساسـية لالسـتراتيجية املزمـع         تتضمن األهداف ا    -١٧

وغطّت أكثرية األعمال املنجزة أثناء السنوات اخلمس األوىل من         . ٢٠١٨تنفيذها حبلول عام    
تنفيذ االستراتيجية وضع طرائق للوقوف على التقدم احملرز يف حتقيق األهداف االستراتيجية،            

إىل أدلـة   وبإمكان اإلبالغ أن يفضي     . ؤشرات على امل  مبا يف ذلك عمليات استعراض قائمة     
ومعلومات هامة لبناء االلتزام السياسي ووضع إجراءات سياساتية وتعاونية حمددة األهـداف            

  .ضي واجلفاف على مجيع املستوياتملعاجلة التصحر وتدهور األرا
 مبـا يف  - يقه العمليويرد اإلطار العام لرصد التقدم احملرز يف االستراتيجية، بيد أن تطب   -١٨

عة اليت حتـددها االسـتراتيجية يف   ذلك االتفاق على تعاريف ما ينبغي قياسه يف املؤشرات السب        
 مل يستكمل بعُد، ومل ُيبِلغ      -٤ واملؤشرين اللذين حتددمها يف إطار اهلدف        ٣-١األهداف  إطار  

  . ين عن التقدم احملرز على الصعيد الوط)٢(سوى عدد قليل نسبيا من البلدان
__________ 

معلومات عن مؤشرات قياس    )  من مجيع البلدان األطراف املتأثرة      يف املائة  ٤٢حنو   ( بلداً ٧١قدم ما جمموعه     )٢(
 يف  ٣٦ و ٧بيد أن مجيع األطراف مل تقدم معلومات كمية، فتراوحت التغطية العاملية للبيانات بـني               . األثر

  ).ICCD/CRIC(11)8-ICCD/CST(S-3)/6 انظر(املائة حسب السؤال 
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وميكن مالحظة بعض التقدم احملرز يف حتقيق األهداف االستراتيجية، بـالرغم مـن               -١٩
وقُطعت خطوات هامة من أجل . الصعوبات املستمرة اليت تواجهها األطراف يف عملية القياس

حتقيق اهلدف االستراتيجي الثالث عندما أُدرجت الشواغل املتعلقـة باالتفاقيـة يف سـياق              
، وهي الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنميـة املـستدامة           )٣(" نصبو إليه  املستقبل الذي "
إلجياد عامل خال من ظـاهرة      " منها إىل اختاذ تدابري      ٢٠٦، اليت دعت يف الفقرة      )٢٠+ريو(

وتشري األدلة الواردة من عدد من البلدان كذلك        ". تدهور األراضي يف سياق التنمية املستدامة     
  . مإىل حتقيق تقد

، حددت الدورة التاسعة ملؤمتر األطـراف       ٣-١وبالنسبة إىل األهداف االستراتيجية       -٢٠
‘ نسبة السكان يف املناطق املتأثرة الذين يعيشون فـوق خـط الفقـر            ‘(مؤشري تقييم األثر    

 من  لإلبالغ من جانب البلدان املتأثرة، اعتباراً     بصفتيهما حدا أدىن    ) ‘طاء األرضي الغ حالة‘و
اطق املتأثرة، وهو   ويقتضي املؤشر األول حتديد التغريات يف دخل السكان يف املن         . ٢٠١٢عام  

صعوبات بسبب االفتقار عادة إىل جتميع البيانات املتعلقة بالفقر بطريقة متكّن           ما ينطوي على    
 عن ذلك، فإن التفسريات املختلفـة       وفضالً. من استخراج املعلومات املتعلقة باملناطق املتأثرة     

 عـن   وأبلغ سبعة ومخسون بلداً   . جيعل من الصعب تعريف هذه املناطق     ‘ مناطق متأثرة ‘ ملعاين
  . هذا املؤشر

 بلداً مـن البلـدان      ٤٩ أعاله، قّدم    ١٩وبالنسبة إىل املؤشر الوارد ذكره يف الفقرة          -٢١
 يف املائة من البلدان املبلغة، بيانات بشأن الغطـاء األرضـي،            ٦٩األطراف املتأثرة، أو حنو     

وبالنظر إىل تعدد أنواع الغطاء     . تواجه بلدان عديدة صعوبات يف قياس إنتاجية األرض        ينماب
األرضي املبلغ عنها واختالف ُنظم تصنيف الغطاء األرضي املستعمل، مل يكن مـن الـسهل       

  .لغطاء األرضيوبالتايل تعذّر استخالص االستنتاجات املتعلقة حبالة ا. مقارنة البيانات
بة أخرى يف رصد التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف االسـتراتيجية يف            وتكمن صعو   -٢٢

. إقامة صلة بني املؤشرات واألنشطة املرتبطة باالتفاقية اليت توضح أثر النشاط يف نتيجة اهلدف          
ويعمل الفريق االستشاري املخصص من اخلرباء التقنيني، الذي أنشأه مـؤمتر األطـراف يف              

ويتمثل أحد أهدافه يف وضع مؤشرات لصالت       . ؤشر قياس األثر  دورته العاشرة على حتسني م    
وتشمل االستنتاجات األولية للفريق االستشاري، اليت ُعرضت على الدورة االستثنائية . أوضح

الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا والدورة احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة،             
ية باالتفاقية وأن توصف باستخدام أساليب فعالة من        مؤشرات ميكن أن تكون هلا عالقة سبب      

ويسلط الفريق املخصص العامل بـني      ). النوعية‘ األوصاف السردية  ‘تشمل(حيث التكلفة   
وستنظر جلنة العلـم والتكنولوجيـا يف   . الدورات الضوء على أمهية عمل الفريق االستشاري   

 يؤدي ذلك إىل تقدمي املشورة إىل       دورهتا احلادية عشرة يف توصيات الفريق االستشاري، وقد       

__________ 

  .٢٠٩-٢٠٥، الفقرات A/RES/66/288وثيقة اجلمعية العامة لألمم املتحدة  )٣(
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مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة، هبدف متكني األطراف من اإلبالغ بطريقـة أكثـر               
  . ٣-١فعالية عن التقدم احملرز يف حتقيق األهداف االستراتيجية 

 عنـد   ٤السـتراتيجي   ومثة حاجة إىل مواصلة العمل الستخدام مؤشرْي اهلـدف ا           -٢٣
بيد أن حتليـل    .  باألهداف التنفيذية وحيددان جناحها     وثيقاً ط املؤشران ارتباطاً  ويرتب. اإلبالغ

نه وخباصة من    بصورة مفصلة يواجه معوقات بسبب نقص اإلبالغ ع        ٤اهلدف االستراتيجي   
  .البلدان النامية

  األهداف التنفيذية   -٢  
يق األهـداف   ُوضعت األهداف التنفيذية والنواتج اليت ُحددت لكل منها لدعم حتق           -٢٤

بيد أن ارتباطهـا    ). بني ثالث ومخس سنوات   (االستراتيجية على املدييني القصري واملتوسط      
  .داف االستراتيجية ليس بديهياًاإلمجايل باأله

وُوضعت األهداف التنفيذية يف االستراتيجية بصفتها أنشطة أكثر منها نتائج حمـددة       -٢٥
ويف الغالب األعم، ُعّرفت النتائج املتوقعـة       ). ٢٠١٣مثل ما ينبغي إجنازه حبلول عام       (زمنياً  

هلذه األهداف بوصفها تغيريات قابلة للمالحظة، بيد أن معناها الدقيق وصـلتها باألهـداف    
ال ميكن أن ُتحشر    :  إىل طبيعة األهداف   وُيعزى ذلك جزئياً  . التنفيذية مل يكونا واضحني دوما    

  . والقياسات املعّرفة والنتائج يف إطار من األهدافمجيعها منطقياً
ومع ذلك، تبني األدلة إحراز بعض التقدم يف حتقيق العديد من النتـائج ذات الـصلة                  -٢٦

ومن بني النجاحـات الرئيـسية      . باألهداف التنفيذية، ورغم ذلك مل يكن التقدم احملرز متسقاً        
. ١لتنفيـذي   ، يدعو إليها اهلـدف ا     إدماج اهتمامات االتفاقية يف مناقشات دولية أوسع نطاقا       

 منها الدور البارز الذي أدته املسائل املتعلقة بالتصدي للتـصحر وتـدهور             ويشمل ذلك أموراً  
األراضي واجلفاف يف الدورة السادسة عشرة للجنة األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة يف                

  عقـداً  ٢٠٢٠-٢٠١٠، وإعالن اجلمعية العامة لألمم املتحدة الفتـرة         ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفترة
 رفيع  م املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر، وعقد اجلمعية العامة لألمم املتحدة اجتماعاً          لألم

التصدي للتصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف سـياق التنميـة          " ملوضوع   املستوى خمصصاً 
، واالجتماع الرفيع املستوى املعين بالـسياسات       ٢٠١١يف عام   " املستدامة والقضاء على الفقر   

 مبشاركة املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ومنظمة األمم        ٢٠١٣ة اجلفاف يف عام     الوطنية ملكافح 
 عن ذلك، أُدجمت االهتمامات املتعلقة باالتفاقية يف الوثيقـة          وفضالً. املتحدة لألغذية والزراعة  

 ويـشري عـدد   .  أعاله ١٩، كما ورد يف الفقرة      "املستقبل الذي نصبو إليه   " ٢٠+اخلتامية لريو 
، إىل زيادة الـوعي  ٢٠٠٨ منذ عام  كبرياً ، الذي ارتفع ارتفاعاً   وقع الشبكي لالتفاقية  زيارات امل 

  . باالتفاقية واالهتمام هبا
 آخـر عـن      بشأن العلم والتكنولوجيا واملعرفة مـثالً      ٣ويشكل اهلدف التنفيذي      -٢٧

ريمهـا مـن    وعزز املؤمتران العلميان لالتفاقية وغ    . احملرز حنو حتقيق األطراف أهدافها     التقدم
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جماالت عمل جلنة العلم والتكنولوجيا جمموعة من األنشطة العلمية اليت تعاجل مسائل التصحر             
وتدهور األراضي واجلفاف، مبا يف ذلك رصد وتقييم التقدم احملرز حنـو حتقيـق األهـداف       

فقد ركز املؤمتر   : ويدل تسلسل عقد املؤمترات العلمية على تقدم منطقي       . ٣-١االستراتيجية  
لعلمي األول على املسائل املفاهيمية بشأن اجتاهات التصحر وتدهور األراضي واجلفـاف،            ا

واستكشف املؤمتر الثاين اقتصادات التصحر وتدهور األراضي واجلفاف، وسـريكز املـؤمتر            
الثالث على سياسات مكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف كأداة للقضاء على الفقر            

ومكنت العملية التحضريية لكل مؤمتر وكذلك جلـساته        . )٤(ملستدامةوتوسيع نطاق التنمية ا   
الباحثني والشبكات العلمية من تبادل املعلومات وتقدمي توصيات حمددة بشأن مسائل التصحر    

ويف هذا الصدد، بدأت املؤمترات يف توفري قاعدة علمية أوسـع           . وتدهور األراضي واجلفاف  
 االتفاقية، وكذلك للسياسات والـربامج الـيت تعـاجل          نطاقا الزمة الختاذ القرارات مبوجب    

الفريُق العامل املخصص بشأن مواصلة     "وقدم  . مكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف    
مناقشة اخليارات املتعلقة بإسداء مشورة علمية تركز على قضايا التصحر وتدهور األراضـي             

توصيات وميكن أن يؤدي تنفيذ     . سداء املشورة العلمية  توصيات من أجل حتسني إ    " واجلفاف
  .لى الصعيدين العاملي واإلقليمياللتماس املشورة العلمية عهذا الفريق إىل وضع نظام 

وبفضل العمل الذي تقوم به األمانة، واصلت االتفاقية توطيد العالقات مع اتفاقيـة               -٢٨
فحـة التـصحر    ويتفاوت مدى مراعاة مـسائل مكا     . تغري املناخ واتفاقية التنوع البيولوجي    

وتدهور األراضي واجلفاف يف هاتني االتفاقيتني األخريني وهيئاهتما احلكومية الدولية، بيد أنه            
ميكن مالحظة بعض حاالت الربط املوضوعي، مثل برنامج العمل بشأن التنـوع البيولـوجي              

ك املبادالت  ومن األمثلة على ذل   . لألراضي اجلافة وشبه الرطبة يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي        
اليت جرت مؤخراً بني مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا واملنـرب احلكـومي الـدويل للعلـوم                
والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بشأن برنامج عمل فريـق             

ايا وال تزال ُتطوَّر على نطاق واسع قاعدة علمية متينة لربط قـض . اخلرباء املتعدد االختصاصات  
  . مكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف باملسائل اليت تعاجلها االتفاقيتني األخريني

وُتربِز التقارير اليت قدمتها البلدان األطراف املتأثرة إحراز بعض التقدم يف وضع أطر               -٢٩
 علـى   متكاملة لالستثمار واستراتيجيات متكاملة لالستثمار، وعكوف بلدان عديدة حاليـاً         

ورغم .  هذه األدوات، وتقدمي اآللية العاملية مساعدة فعالة يف استحداث هاتني األداتني           تطوير
__________ 

  : مواضيع املؤمترات احملددة هي التالية )٤(
رصد وتقييم التصحر وتدهور األراضـي علـى املـستويني البيوفيزيـائي            : "املؤمتر العلمي األول    

  " االقتصادي من أجل دعم اختاذ القرارات يف جمال إدارة األراضي واملياه-واالجتماعي 
االقتصادي للتصحر، واإلدارة املستدامة لألراضـي، ومـدى قـدرة        التقييم  ": املؤمتر العلمي الثاين    

  "املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة على التكيف
مكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف من أجل احلـد مـن الفقـر             ": املؤمتر العلمي الثالث    

  ".تقليدية واملمارساتلمسامهة العلم والتكنولوجيا واملعارف ا: والتنمية املستدامة
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 لتعبئة املوارد املخصـصة      منتظماً ذلك، ال يزال هناك عدد كبري من البلدان مل يضع بعد هنجاً           
 علـى قـدرهتما علـى       وتتوقف فعالية األداتني أساساً   . لتنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطين    

ادة من الدعم املايل، رغم أن التقارير الواردة من املنطقة األفريقية تشري إىل حـصوهلا               االستف
  . على دعم قليل نسيب إىل حد اآلن

وعلى املستوى اإلقليمي، مّولت امليزانية األساسية لالتفاقية موظفني لـدعم أربعـة              -٣٠
واختـار  . ة موارد حمدودةمرافق تنفيذ إقليمية، وفيما عدا ذلك فإن لوحدات التنسيق اإلقليمي         

 إطار آليات التنسيق    مرفقان من مرفقات التنفيذ اإلقليمية اخلمسة إنشاء جلنة تنسيق إقليمية يف          
وُوضعت من قبل الربامج اإلقليمية ودون اإلقليمية قبل اعتمـاد االسـتراتيجية يف             . اإلقليمية

أن درجة تنفيذ أكثريـة هـذه       مناطق أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب، بيد         
وال تـرتبط شـبكات الـربامج       . الربامج ضعيفة ومل تكن الربامج تتواءم مع االسـتراتيجية        

املواضيعية اليت أُنشئت لدعم تنفيذ برامج العمل اإلقليمية بعمل جلنة العلم والتكنولوجيا، وأُبلغ    
  . عن عدم فعالية أكثرها

 التقدم احملرز صـوب حتقيـق األهـداف          اإلبالغ عن  كما بات من الصعب أيضاً      -٣١
 وهـذا ). ٢٠١٣-٢٠١٢(التنفيذية، ال سيما أثناء اجلزء الثاين من عملية اإلبالغ الرابعـة            

بديهي يف املستويات املنخفضة لإلبالغ ألكثرية األطراف عن طريق نظام اسـتعراض األداء             
ـ       . وتقييم التنفيذ، ألسباب عديدة    شاكل بـسبب تعقـد     ويبدو أن مجيع البلدان تعاين من م

ومشلت املشاكل األخرى اليت أشارت إليها األطراف النقص . املؤشرات املستخدمة يف اإلبالغ 
 عن الوقت املخـصص جلمـع وحتليـل         يف املوارد البشرية واملالية وغريها من املوارد، فضالً       

ق العديد مـن    ومل يتل . البيانات املطلوبة للتقرير والقدرة احملدودة على مجع البيانات وحتليلها        
. البلدان األطراف املتأثرة ما طلبه من مساعدة تقنية الزمة ودعم مايل يف الوقـت املناسـب               

حتفز عملية اإلبالغ األعمال املستهدفة بالدرجة املتوقعة، باعتبار أن األهداف التنفيذيـة             ومل
  . تشمل العديد من اجلوانب الرئيسية يف علمية االتفاقية

التحديات النامجة عن صياغة األهداف التنفيذية والنواتج، خلـط         ومن األمثلة على      -٣٢
فكـان مـن الـصعب    . ٢ و١النواتج على املستويني الوطين والدويل بني اهلدفني التنفيذيني       

  .نشاط ما وبالتايل اإلبالغ عنهتوضيح حتديد اهليئة اليت ينبغي هلا أن تتعهد ب
قدم احملرز يف حتقيق األهداف التنفيذية      والصعوبة األخرى يف الرصد واإلبالغ عن الت        -٣٣

ن ذلـك، أن    وم. هي الغموض الذي يكتنف إجناز كيفية إجراء القياسات املتعلقة باملؤشرات         
 عن طريق عـدد األنـشطة        املتصلة بالتوعية تُُقاس   ١اهلدف التنفيذي   إحدى النتائج يف إطار     

ـ   ويف ذلك سع  . املنظمة واجلمهور املستفيد  اإلعالمية   األنـشطة  ‘يئني خمـتلفني    ي لقياس ش
وكـان مـن    .  مبهماً تعريفاً‘ النشاط اإلعالمي ‘حيث يعرَّف مفهوم    ‘ اجلمهور‘و‘ اإلعالمية

، ومل حيقـق    ‘اجلمهـور ‘و‘ األنشطة اإلعالميـة   ‘الصعب على أكثرية البلدان قياس كل من      
  .ملثلى إلرشاد العمل املستهدفاإلبالغ عن هذين املؤشرين الدرجة ا
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ذلك، أدت بعض التغيريات يف تعاريف املؤشرات بعـد دورة اإلبـالغ             عن   وفضالً  -٣٤
 ،٢٠١١ ببيانات عام     ال ُتقارن دوماً   ٢٠١٣ إىل أن البيانات الواردة يف تقارير عام         ٢٠١١ لعام

ويعين نقص البيانات القابلة للمقارنة أنه من الصعب قياس مدى بلوغ . مما جيعل األمور تتفاقم 
وبناء على ذلك، فإن املعلومات املوثوقة بشأن       . ز االجتاهات يف التنفيذ   األهداف احملددة أو متيي   

 لكل هدف متاحة فقط بقـدر       حتقيق األهداف التنفيذية اخلمسة والنواتج اليت جرى حتديدها       
ويثري ذلك مشكلة رئيسية عند استخدام األطراف نظام اسـتعراض األداء وتقيـيم             . حمدود

نتاج كثريا ما تكّرر أثناء مناقشات األطـراف يف الـدورة           التنفيذ إلعداد تقاريرها، وهو است    
  . احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

وال تتطلب تسوية العديد من املسائل السالفة الذكر بالضرورة مراجعة األهـداف              -٣٥
ات التنفيذية أو إعادة التفاوض بشأهنا، بيد أنه ينبغي حتديثها وخباصة النتـائج أثنـاء الـسنو       

اخلمس املتبقية من االستراتيجية هبدف توفري مزيد من اإليضاح وتيسري تعزيـز مـستويات              
ويعين التحديث تعديل الطريقة اليت ستؤدي هبا األهداف التنفيذية ونواجتها          . اإلبالغ مستقبالً 

ويراعي هذا التحديث الصعوبات اليت تواَجه أثناء اإلبـالغ         . إىل حتقيق أهداف االستراتيجية   
ليت جرى الوقوف عليها أثناء التقييم، واملساعدة على تعزيز الصلة بني األهداف التنفيذيـة              وا

 واألهداف االستراتيجية، وضمان اتساق النواتج مبوجب كل هدف تنفيذي وتعريفها تعريفـاً           
مصادر بيانات تلقائيـة إىل     ات مبا ييسر قياسها، وكذا توفري       وقد يؤدي تبسيط املؤشر   . واضحاً
  .رات يف بروتوكوالهتا اإلداريةوعية اإلبالغ وكميته، وقد يقنع األطراف باستخدام املؤشزيادة ن
 ،٢ وبالنسبة إىل التقدم احملرز املوثق على املستوى الوطين، وخباصة يف اهلدف التنفيـذي              -٣٦
  بلـداً  ٥٤ بلدا عن مواءمة برامج عمله الوطنية مع االستراتيجية، رغم أن            ١١يبلغ سوى    مل

وتكثفت عملية مواءمة برامج العمـل      . ٢٠١٥د عزمه على القيام بذلك حبلول عام        آخر أك 
الوطنية مؤخراً عن طريق العديد من حلقات العمل دون اإلقليمية لبناء القدرات، بيد أنه من               

 العمل الوطنيـة     يف املائة من البلدان املتأثرة ستوائم برامج       ٨٠غري املؤكد ما إذا كانت نسبة       
وبصورة عامة، فقليلة هي األدلة اليت تثبت إدمـاج مـسائل التـصحر             . ٢٠١٤حبلول عام   

وتدهور األراضي واجلفاف على النحو املالئم يف جماالت وخطط الـسياسة الوطنيـة ذات              
وال ُيْعَرف بالتأكيد مدى مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف التوعية بربامج العمـل             . الصلة

ويتفاوت كذلك مدى ربط اجلهود الوطنية      . صعيد القطري مواءمتها على ال  /الوطنية وتنفيذها 
. ملعاجلة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف باألنشطة اليت تستهدف اتفاقييت ريو األخـريني           

أو تنفيذها بصورة تآزريـة، فـإن       /وفيما يتعلق بعدم مواءمة وتعميم برامج العمل الوطنية و        
  .ة املستهدفةقص املوارد املاليالسبب الذي تواتر ذكره هو ن

ويتمثل عامل من العوامل اليت تؤثر يف إحراز تقدم على املستويات الوطنيـة ودون                -٣٧
النواتج احملـددة يف اهلـدف      وتتوخى  . بناء القدرات املستهدفة  اإلقليمية واإلقليمية يف نقص     

أكثرية وتفيد  .  ضمان اضطالع البلدان األطراف املتأثرة بتقييم ذايت لبناء القدرات         ٤التنفيذي  
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. البلدان املبلغة بأهنا قامت بذلك، بيد أن العديد منها أجرى ذلك التقييم منذ بعض الوقـت               
وتدهور األراضـي   وبالرغم من أن العديد من مبادرات بناء القدرات ذات الصلة بالتصحر            

عنها كل من البلدان املتأثرة وشركاها يف التنمية، ال توجد سوى أدلة قليلة             واجلفاف قد أبلغ    
ويشري هـذا   . على أهنا ساعدت على تعزيز تنفيذ برامج العمل أو مواءمتها وطنيا أو إقليميا            

االستنتاج إىل وجود فجوة هامة بني املبادرات الراهنة لبناء القـدرات واحتياجـات بنـاء               
  .لقدرات بشأن تنفيذ برامج العملا

 كمـا كـان     ٥فيذي  دف التن والعامل اآلخر هو عدم فعالية التمويل املنشود يف اهل          -٣٨
 للتطور احملدود على الصعيد الوطين هـو  وكما ذُكر أعاله، فإن أكثر األسباب تواتراً      . متوقعاً

وثبتت صعوبة قياس مدى تعبئة املوارد، ليس بسبب اخنفـاض          . نقص املوارد املالية املستهدفة   
ـ   ، بل أيضاً  ) يف املائة فحسب   ٣٠(نسبة اإلبالغ لدى البلدان املتقدمة       م اتـساق   د بسبب ع

 يتوقع أن يكون     واضحاً ورغم ذلك، أتاح مرفق البيئة العاملية مؤشراً      . تعليمات اإلبالغ دوماً  
ومن بـني جمـاالت التركيـز الـيت تـشمل      . تمويل الدويل لتنفيذ االتفاقية   لل مصدراً معيناً 

ملائة  يف ا  ٤,٥ يف املائة فقط من املشاريع الوطنية و       ٣,٤ريو الثالث، طلبت البلدان      اتفاقيات
. الت تركيزها على تـدهور األراضـي      فقط من املشاريع اإلقليمية لألنشطة اليت تقع يف جما        

ومل تتضح كـذلك    .  عن ذلك، أبلغت األطراف عن التأخري يف تلقي األموال املطلوبة          وفضالً
نسبة املشاريع املطلوبة من البلدان يف إطار جماالت تركيز اتفاقية ريو األخرى اليت تتـضمن               

جملال التركيز املتعلق   وميثل التمويل املقدم    .  وتدهور األراضي واجلفاف    تتصل بالتصحر  عناصر
 عن ذلـك،    وفضالً. ي أحد أقل املخصصات اليت يرصدها مرفق البيئة العاملية        بتدهور األراض 

يبدو أنه بسبب تعقيد إجراءات مرفق البيئة العاملية والقيود املفروضة على القدرات يف البلدان              
بصورة كاملة  اف املتأثرة للحصول على متويل املرفق، مل تستفد البلدان األطراف املتأثرة            األطر

  .من املوارد املخصصة

  التوصيات  -جيم  

  التخطيط والرصد والتقييم، وحتسني تنفيذ االستراتيجية  -١  

  التخطيط واإلبالغ االستراتيجيان والتنفيذيان  )أ(  
  . لتخطيط واإلبالغ االستراتيجيني والتنفيذينيُتقدَّم التوصيات التالية بشأن ا  -٣٩

 ينبغي احلفاظ على األهداف االستراتيجية كما هي، بيد أنـه ينبغـي             -١التوصية    
مراجعة مؤشرات قياس األثر لكي تعكس عالقة حمتملة وسببية بني ما يالَحظ وما يتوقع من               

 فريق اخلرباء التقنيني االستـشاري      تأثري نتيجة تنفيذ االتفاقية باالستناد إىل أمور منها، توصيات        
املخصص وجلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، إىل جانب مراعاة احلاجـة             

وينبغي مراجعة مؤشرات قياس األثر مبا يـضمن قيـاس          . إىل ربطها بأي أهداف تنفيذية حمدثة     
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تغيريات اجلاريـة علـى أرض      األطراف هلا بصورة أيسر، وتقدمي معلومات موثوقة، وإدراج ال        
  . الواقع، استناداً إىل اخلصائص الوطنية واإلقليمية وكذلك إىل نظم وقواعد مجع البيانات القائمة

وبالنسبة إىل الفترة املتبقية من االستراتيجية، ينبغي حتديث األهـداف           -٢التوصية    
يف حتقيق األهداف   ورها   وزيادة توضيح د   ٢٠١٨التنفيذية لتعكس النتائج املتوقعة حبلول عام       

ويشمل التحديث التعديالت املقابلة للنواتج ذات الصلة ومؤشـرات قيـاس           . االستراتيجية
وينبغي أن يتخذ إطارا منطقيا حيدد نواتج واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، وأن يبني             . األداء

  . فئات البيانات املزمع مجعهاة بني األهداف التنفيذية، وحيدد الصالت القائم
  ينبغي تبسيط مؤشرات األداء وجعلها أكثر واقعية استناداً إىل معايري          - ٣التوصية    

e-SMART
 ومع مراعاة اخلصوصيات الوطنية واإلقليمية وكذلك نظـم مجـع البيانـات             )٥(

والغرض هو إحراز تقدم حنو حتقيق األهداف التنفيذية لكي تكون أكثـر            . وقواعدها القائمة 
قيـة وذات صـلة     عنها، وضمان أن تكون نتائج اإلبالغ أكثر موثو       قابلية للقياس واإلبالغ    

  .بعملية االتفاقية
 ينبغي أن يشمل حتديث مؤشر األداء مراجعة املبادئ التوجيهية ومناذج           -٤التوصية    

اإلبالغ، مبا يف ذلك حتديد هيئات اإلبالغ املسؤولة، ومصادر البيانات وأساليب احلـصول             
غي إعادة تنظيم آلية نظام اسـتعراض األداء وتقيـيم التنفيـذ             عن ذلك، ينب   وفضالً. عليها

أمور منها تيسري استخدام مصادر معلومات وفئات بيانات خمتلفة، استنادا إىل نتائج             لتحقيق
وينبغي أن تكون بوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ سـهلة           . ٢٠١٣ و ٢٠١١عامي  

تمع املدين، وينبغي حتـسني قالـب التقـارير    االستخدام مبا يف ذلك من جانب منظمات اجمل 
التصحر وتدهور األراضـي واجلفـاف يف       استخدامها كأداة للتوعية مبسائل     الوطنية لتيسري   

  . أوساط أصحاب املصلحة
 ينبغي هليئات اإلبالغ أن تضع خططا، أثناء دورات اإلبالغ القادمـة،            -٥ التوصية  

وينبغي هلذه اهليئات وألمانة االتفاقية     .  األثر للحصول على بيانات عن مؤشرات األداء وقياس      
أن حتتفظ بقواعد بيانات أو سجل لقواعد البيانات القائمة اليت تتضمن البيانات اجملمعة واملبلغ            

__________ 

وتعـين  . ٤املعايري املنطبقة على اختيار مؤشر أداء االتفاقية ومؤشرات قياس األثر للهـدف االسـتراتيجي                )٥(
قابل للقيـاس؛   = Measurableحمدد؛  = Specificاقتصادي؛  = e-SMART: Economicالتسمية املختصرة 

Achievable =    قابل للتحقيق؛Relevant  =   ذو صلة؛Time-Bound =  ًأن : ومعىن اقتـصادي  . حمدد زمنيا
حمدد يتعلق املؤشـر  . فالكلفة ميّسرة وذات فائدة. زمة للمؤشر متاحة بكلفة معقولةالبيانات واملعلومات الال  

ومعىن . وتفهمه األطراف بشكل موحد   . ويرد وصفه بدون لبس   . النتائج ويرتبط هبا بشكل مباشر    بوضوح ب 
وتفهم األطراف طرائـق    . ملؤشر قابالً للقياس كمياً وللتحقق منه موضوعياً      يفضل أن يكون ا   : قابل للقياس 

. ميكن القيام بالفعل جبمع البيانات واملعلومات املطلوبـة       : ومعىن قابل للتحقيق  . قياس املؤشر بشكل موحد   
د ومعىن حمد . جيب أن يتيح املؤشر معلومات ذات صلة بالعملية وباجلهات صاحبة املصلحة          : ومعىن ذو صلة  

 . وميكن اإلبالغ عنه يف الوقت املطلوبميكن أن يعكس بالتايل التغريات، زمنية واملؤشر له مرجعية : زمنياً
  . ICCD/CRIC(8)/5/Add.1: املصدر(

  .)<www.unccd.int/php/document2.php?ref=ICCD/CRIC(8)/5/Add.1>: متاح على العنوان التايل
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عنها، إضافة إىل معلومات عن اجلوانب اإلعالمية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية املتعلقـة            
ام بوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ وما يتصل         وميكن استخد . بالتصحر عند االقتضاء  

  . هبا من أدوات لبناء القدرات هلذا الغرض
 بتوافر املوارد، دعم تطوير     ينبغي ألمانة االتفاقية وهيئاهتا الفرعية، رهناً      -٦التوصية    

 عـن   وتنفيذ عمليات رصد منتظمة استجابة لطلبات البلدان املتأثرة بتقدمي معلومات موثوقة          
 عن معلومات عن اجلوانب التقنية واالقتـصادية        التصحر وتدهور األراضي واجلفاف، فضالً    

وينبغـي لألطـراف    . واالجتماعية والبيئية ذات الصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف       
  .  أن تقدم الدعم التقين واملايل هلذا الغرضواجلهات املاحنة واملؤسسات املالية أيضاً

 بتوافر املوارد وبالتعاون مـع األطـراف         رهناً - نبغي ألمانة االتفاقية   ي -٧التوصية    
أن تضطلع بسلـسلة مـن أنـشطة     - واملنظمات ذات الصلة وغريها من أصحاب املصلحة 

القدرات على مواءمة برامج العمل الوطنية، واإلبالغ عن األداء واألثر يف كـل منطقـة       بناء
اإلضافة إىل ذلك، ينبغي إنعام النظر يف ضرورة وفعالية وب. منطقة فرعية على سبيل األولوية أو

وينبغـي  .  بتوافر املـوارد    رهناً ٢٠١٧-٢٠١٦ و ٢٠١٥-٢٠١٤هذه األنشطة يف الفترتني     
ألنشطة بناء القدرات أن تشمل حلقات العمل اإلقليمية، واملشاورات املباشرة عـن طريـق              

ومن أجـل زيـادة   . لتنسيق اإلقليمياإلنترنت والتعلم من بعد، وينبغي هلا أن تشمل آليات ا      
تبسيط عملية اإلبالغ، بإمكان األمانة أن تتيح للجميع ِقّيم املؤشـرات املستخلـصة مـن               
 جمموعات البيانات العاملية عن طريق مناذج نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ املعبأة مسبقاً            

وميكن أن تشمل اسـتخدام     . امليةموعات بيانات ع  بالنسبة إىل املؤشرات اليت تتوافر بشأهنا جم      
وميكن . جمموعات البيانات القائمة ووضع مبادئ توجيهية وأساليب موحدة لفائدة األطراف         

بوسـع األطـراف قبوهلـا أو رفـضها         ‘ مؤشرات تلقائية  ‘ هذه املؤشرات  أن تصبح فعالً  
  . االستعاضة عنها مبؤشرات تستند إىل مصادر بياناهتا أو

  الربامجحتسني السياسات و  )ب(  
  : ُتقدَّم التوصيات التالية بشأن حتسني السياسات والربامج  -٤٠

 إىل إدراج مسائل التصحر وتـدهور األراضـي واجلفـاف يف     استناداً -٨التوصية    
مشاركتها النـشطة يف     لواليتها، أن تواصل     ، ينبغي لألمانة، وفقاً   ‘املستقبل الذي نصبو إليه   ‘

عـداد   وإ ٢٠١٥املشاورات واألحداث ذات الصلة خبطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عـام             
وُتدعى األطراف واملنظمات احلكومية الدولية ومنظمات اجملتمـع        . أهداف التنمية املستدامة  

ات جدول املدين إىل إدماج مسائل التصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف إسهاماهتا يف مناقش
  . عند االقتضاء٢٠١٥ ملا بعد عام أعمال خطة األمم املتحدة للتنمية

 تشجَّع البلدان على استخدام املعلومات الـيت أعـدهتا جلنـة العلـم              -٩التوصية    
والتكنولوجيا وغريها من اهليئات إلبراز الدور الرئيسي الذي تضطلع به مـسائل التـصحر              
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 عن فقدان التنوع البيولـوجي،       فضالً ،ثار تغري املناخ  وتدهور األراضي واجلفاف يف معاجلة آ     
وتعزيز إدماج هذه املسائل يف عمليات االتفاقية واتفاقية التنوع البيولـوجي وغريمهـا مـن               

  .رام فرادى واليات هذه العملياتاالتفاقات ذات الصلة إىل جانب احت
ياسات  ينبغي لألطراف أن تبذل جهودا للوصـول إىل واضـعي الـس            -١٠التوصية    

واملخططني من أجل حتسني مراعاة منظور مسائل التصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف جدول             
  . األعمال احمللي وذلك املتعلق بالتعاون اإلمنائي وختصيص موارد هلذا الغرض، عند االقتضاء

 ينبغي لألطراف أن تعزز أنشطة البحث العلمـي املتعلقـة مبـسائل             -١١التوصية    
األراضي واجلفاف، مبا يف ذلك التعاون العلمي على الصعد الوطنيـة ودون            التصحر وتدهور   

اإلقليمية واإلقليمية والدولية، وتسخري املعارف التقليدية، واستخدام نتائج هذه األنـشطة يف            
السياسات واختاذ القرارات اليت تفيد اجلهود املبذولة من األوساط العامة واخلاصة ومنظمات            

  . اجلة مسائل التصحر وتدهور األراضي واجلفافاجملتمع املدين ملع
ينبغي ملؤمتر األطراف أن يعّرف بتوصياته القائمة على األدلة بـشأن            -١٢التوصية    

األولويات الرئيسية ملسائل التصحر وتدهور األراضي واجلفاف لكي يراعيها جملـس مرفـق             
ليب التمويل لدورته الـسادسة     البيئة العاملية عندما ينظر يف استراتيجيات جمال التركيز وأسا        

  . لتجديد موارده
من جانب البلدان املتقدمة بـشأن اهلـدف         من أجل حتسني اإلبالغ    -١٣التوصية    

  . استخدام نظم البيانات القائمة، ميكن النظر يف٥ واهلدف التنفيذي ٤ االستراتيجي
أن  - طلب األطراف ل  بتوافر املوارد ووفقاً    رهناً -  ينبغي لآللية العاملية   -١٤التوصية    

تعزز دعم بناء القدرات للبلدان األطراف املتأثرة هبدف مساعدهتا على حتسني حتديد مـوارد              
األخرية  إىل توصيات نتائجها     التمويل الداخلية واخلارجية واالبتكارية والوصول إليها، استناداً      

  .وعملية تقييم األثر
 الدور الذي ميكن للمبـادرات      قد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف       -١٥التوصية    

تنفيـذ االتفاقيـة    اجلديدة، مبا يف ذلك مبادرة تشانغوون، أن تضطلع به كأدوات لتعزيـز             
  . واستراتيجيتها

 ينبغي ملؤمتر األطراف أن يطلب إىل األمانة وإىل املرفـق العـاملي أن              -١٦التوصية    
وينبغي ملؤمتر األطراف   . دةيعكس مشروع ميزانيات برنامج االتفاقية نتائج تقييم منتصف امل        

 إىل النتائج احملرزة يف فترة الـسنتني         أن يواصل تقييم مقترحات امليزانية الربناجمية استناداً       أيضاً
  . الراهنة واحتمال حتقيق األنشطة املمولة النتائج الالزمة

 ينبغي لألطراف يف الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف أن تتفق على            -١٧التوصية    
  منـها  وينبغي لالستراتيجية اجلديدة أن تعاجل أموراً     . ستراتيجية جديدة حتّسن تنفيذ االتفاقية    ا

  .التحديات املُعّرفة عن طريق تقييم منتصف املدة والتقييم النهائي لتنفيذ االستراتيجية
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  جلنة العلم والتكنولوجيا   -٢  
  : ُتقدَّم التوصيات التالية  -٤١

 جلنة العلم والتكنولوجيا واملؤمترات العلمية وغريها من        ينبغي لدورات  -١٨التوصية    
السياسة العامة لالتفاقية، أن تنظَّم تباعاً وعلـى         - العمليات واألحداث املتعلقة بوصلة العلم    

حنو يستخدم املعارف العلمية بصورة مثلى يف اختاذ القرارات املتعلقة باالتفاقية، مع مراعـاة              
  . ص للمشورة العلميةتوصيات الفريق العامل املخص

 أن تصمَّم ملعاجلـة      ينبغي ملواضيع املؤمترات العلمية وتطورها مستقبالً      -١٩التوصية    
مواضيع حمددة ومسائل ناشئة يتوقع من جلنة العلم والتكنولوجيا أن تقـدم هلـا املـشورة                

  . توصيات إىل مؤمتر األطراف أو
ت جلنة العلم والتكنولوجيـا      ينبغي أن يترجم مؤمتر األطراف توصيا      -٢٠التوصية    

واملؤمترات العلمية لالتفاقية إىل توجيهات ترشد صانعي الـسياسات إىل كيفيـة معاجلـة              
  . السياسات العامة املسائل احملددة بصفتها أولوية

 ينبغي للجنة العلم والتكنولوجيا تعزيز إسهام وتعليقـات منـصات           -٢١التوصية    
اجملتمع املدين، اليت ميكن أن تشمل حتـسني دور العلـم           التعاون العلمي اإلقليمية ومنظمات     

والتكنولوجيا ذي الصلة مبسائل التصحر وتدهور األراضي واجلفاف على الصعيد الـوطين،            
سيما املراسلني املعنيني مبسائل العلم والتكنولوجيا، وتشجيع التفاعـل بـني الـشبكات       وال

  .  مسائل التصحر وتدهور األراضي واجلفافالعلمية احمللية والوطنية واإلقليمية اليت تعاجل
 ينبغي للجنة العلم والتكنولوجيا أن تقدم توصيات إىل مؤمتر األطراف           -٢٢التوصية    

باختاذ قرار عن كيفية تفاعل االتفاقية مع املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمـال               
كومية الدولية املعنية بتغري املنـاخ      التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية واهليئة احل      
  . وغريها من منظمات التنسيق العلمي األخرى ذات الصلة

 ينبغي للجنة العلم والتكنولوجيا أن توصي بإجراءات متابعة تكفـل           -٢٣التوصية    
نشر نتائج املؤمترات العلمية وغريها من األنشطة اليت تضطلع هبا اللجنة ذات الصلة مبناقشات              

  .عتمادها من جانب مؤمتر األطرافلبيئية، وينبغي توفري املوارد هلا عند االسياسات ا
 ينبغي لألمانة أن تكثف جهودها لتوجيه انتباه وسائط اإلعـالم إىل            -٢٤التوصية    

ترنت وبوابـة   اإلننتائج أنشطة جلنة العلم والتكنولوجيا، وتكثيف استخدام منشورات شبكة          
  . تصال يف التوعية هبذه النتائجية وغريها من أدوات االالنظام الوسيط لنقل املعارف العلم

ينبغي للجنة العلم والتكنولوجيا أن تستكشف أداة تعزز دور شبكات           -٢٥التوصية    
الربامج املواضيعية واملراسلني املعنيني مبسائل العلم والتكنولوجيا وربطهـم بـصورة فعالـة             

ات املتعلقة باألولويات العلميـة وأفـضل       بعمليات اللجنة، مبا يف ذلك حتسني تدفق املعلوم       
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ـ             ة املمارسات اخلاصة مبسائل التصحر وتدهور األراضي واجلفاف مـن املـستويات الوطني
  .واإلقليمية والعاملية وإليها

  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية   -٣  
  :ُتقدَّم التوصيات التالية  -٤٢

راف بشأن اسـتعراض   ينبغي ختصيص وقت كاف للمناقشات بني األط       -٢٦التوصية    
وعند تكليف جلنة استعراض   . التنفيذ يف اجتماعات ما بني دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية         

  . تنفيذ االتفاقية مبهام إضافية، ينبغي إيالء العناية إىل القيود املفروضة على الوقت املتاح
مليـات  ينبغي للجنة أن تضمن إتاحة البيانات واملعلومـات مـن ع           -٢٧التوصية    

  . اإلبالغ للجميع، ال سيما على الصعيدين الوطين واحمللي، مبا يف ذلك أفضل املمارسات
ملصلحة أثنـاء   ينبغي للمناقشات بني األطراف وغريها من أصحاب ا        -٢٨التوصية    

ما بني الدورات أن ُتترجم، عند االقتضاء، إىل مواضيع وتوصـيات يف            اجتماعات اللجنة في  
  .ات والربامج على الصعيد الوطيناف هبدف اإلسهام يف حتسني السياسمقررات مؤمتر األطر

مبا يف ذلك بشأن أفضل     (ينبغي لنتائج دورة اللجنة فيما بني الدورات         -٢٩التوصية    
  . أن ُتلّخص يف شكل مواد إعالمية توجه األطراف إىل تعزيز تنفيذ االتفاقية) املمارسات
مل بني اجتماعات اللجنة فيما بني الدورات       ينبغي حتسني أساليب الع    -٣٠التوصية    

وآليات التنسيق اإلقليمي، مبا يشجع على التنفيذ الفعال لربامج العمل الوطنية وبرامج العمل             
ة على الصعيدين   دون اإلقليمية وبرامج العمل اإلقليمية وبناء القدرات على تنفيذ االستراتيجي         

  .الوطين واحمللي
دماج االعتبارات العلمية القائمة على نتائج اللجنـة يف         ينبغي حتسني إ   -٣١التوصية    

احملادثات اجلارية أثناء اجتماعات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية فيما بني الدورات، مبا حيسن             
  .  السياساتية مبوجب االتفاقيةإدماج العلم يف االعتبارات

داً إىل استعراضـها    ينبغي للجنة يف الفترة اليت تتخلل دوراهتا، اسـتنا         -٣٢التوصية    
 يف   تقدم توصيات إىل هيئات االتفاقية بشأن األولويات الالزم إدراجهـا          ملؤشرات األداء، أن  

  .برنامج عملها وميزانياهتا

  آليات التنسيق اإلقليمي   -٤  
  : ُتقدَّم التوصيات التالية  -٤٣

نـسيق   ينبغي حتديد أو مراجعة واليات اللجان اإلقليمية ووحدات الت         -٣٣التوصية    
 لألولويات اإلقليمية، من أجل حتديـد       اإلقليمي وشبكات الربامج املواضيعية اإلقليمية، وفقاً     

وتعزيز دورها يف تنفيذ األنشطة ذات األولوية اليت تضطلع هبا املناطق؛ وإقامة روابـط بـني                
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برامج العمل اإلقليمية وبرامج العمل دون اإلقليمية وغريهـا مـن االتفاقـات والعمليـات       
ملؤسسات البيئية اإلقليمية، مبا فيها اهليئات اليت تركز على إدارة األراضـي وغريهـا مـن        وا

املسائل ذات الصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف؛ وتوضيح دور كل مـن األمانـة              
واآللية العاملية يف تيسري األنشطة اإلقليمية، اليت ميكن أن تشمل تطوير برامج عمل مـشتركة               

  .ن العلمي على املستوى اإلقليميوتعزيز التعاولفترة سنتني؛ 
ينبغي إنشاء أو تفعيل جلان إقليمية مبوجب مجيـع مرافـق التنفيـذ              -٣٤التوصية    

اإلقليمية لالتفاقية عند االقتضاء هبدف إرشاد وتعزيز التعاون اإلقليمي ودعم إدماج مـسائل             
ية اليت تشمل ممـثلني عـن       التصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف خمتلف العمليات اإلقليم       

  . منظمات اجملتمع املدين والدوائر العلمية عند االقتضاء
ينبغي استعراض برامج العمل اإلقليمية وبرامج العمل دون اإلقليميـة           -٣٥التوصية    

من جانب أقاليمها وأقاليمها الفرعية على التوايل كي تعكس األولويات وأجه التآزر اإلقليمية        
يمية، واتساقها مع االستراتيجية ودعمها هلا، مع مراعاة عمليات التحـديث           مع الربامج اإلقل  

وبـرامج  عراض برامج العمل دون اإلقليميـة       وينبغي الست . املقترحة أثناء تقييم منتصف املدة    
العمل اإلقليمية أن يسهم يف تعزيز أوجه التآزر على الصعيد الوطين ملعاجلة مسائل التـصحر               

  . فقدان التنوع البيولوجي/ف وتغري املناخوتدهور األراضي واجلفا
ينبغي لوحدات التنسيق اإلقليمي أن تعزز التعاون والشراكات مـع           -٣٦التوصية    

مثل املـزارعني والنـساء     (منظمات اجملتمع املدين وغريها من أصحاب املصلحة يف االتفاقية          
ـ   وينبغي استكشاف فرص تعزيز التعاون مع املؤسسات املضيفة       ). والشباب ضيفة  والبلدان امل

  .لوحدات التنسيق اإلقليمي
من أجل حتسني الدعم املايل آلليـات التنـسيق اإلقليمـي، ميكـن              -٣٧التوصية    

استحداث هنج منتظم لتعبئة املوارد هلذه اآلليات وأنشطتها يف مجيع املناطق، مبساعدة اآلليـة              
 مرفق البيئة العاملية ومنـصات      وميكن أن يشمل هذا النهج مصادر خمتلفة مبا يف ذلك         . العاملية

  . الشراكات اإلقليمية اليت تقع خارج نطاق ميزانية االتفاقية
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  املرفق

  التحديث املقترح إدخاله على األهداف التنفيذية والنتائج واملؤشرات    
يقدم اإلطار املنطقي التايل التحديث املقترح إدخاله على األهداف التنفيذية والنتائج             

وسيـشكل  . ا يف ذلك إشارة مؤقتة إىل اهليئات املبلِّغة وأساليب مجع البيانات          واملؤشرات، مب 
وسريد مزيـد مـن     . هذا اإلطار أساس اإلبالغ أثناء السنوات اخلمس املتبقية لالستراتيجية        

املعلومات احملددة عن البيانات الالزمة واملصطلحات والتعاريف واهليئات املبلِّغة وأساليب مجع         
اذج اإلبالغ واملبادئ التوجيهية ومسرد املصطلحات اليت ستحدَّث بعد الدورة          البيانات يف من  

وينبغي أن تؤكد هذه املعلومات احملددة بصورة خاصة علـى          . احلادية عشرة ملؤمتر األطراف   
  .الشراكة بني مجيع األطراف يف تنفيذ االستراتيجية
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والوطنية واحمللية ويف اجلهات الفاعلة ذات الصلة لتناول املسائل املتعلقة بالتصحر وتردي األراضـي واجلفـاف علـى                  التأثري بفعالية يف العمليات الدولية      : ١اهلدف التنفيذي   

  .املناسب النحو
  هيئات اإلبالغ وأساليب مجع البيانات  مؤشر أداء النتيجة  النتائج

إبالغ الفئات املعنية الرئيسية على     : ١-١النتيجة  
احمللية على حنو فعـال     الصُّعد الدولية والوطنية و   

مبسائل التصحر وتردي األراضـي واجلفـاف       
ختفيف /وأوجه تفاعلها مع التكيف مع تغري املناخ      
  . آثار تغري املناخ وحفظ التنوع البيولوجي

مدى وطبيعة األنشطة الوطنية واإلقليمية     : ١-١-١
للتوعية واالتصال اليت تركز على مسائل التـصحر        

أو أوجه تـآزر هـذا      /وتردي األراضي واجلفاف و   
املسائل مع تغري املناخ والتنـوع البيولـوجي وفئـة          

  . اجلمهور املستهدف لكل منها

الردود السردية واملتعددة االختيارات على األسئلة      : مجيع األطراف 
  .غ، استناداً إىل تعاريف واضحةاملستهدفة يف منوذج اإلبال

ئلة املستهدفة يف   الردود السردية على األس   : اآللية العاملية /األمانة
  . منوذج اإلبالغ

الردود السردية واملتعددة االختيارات    : الوطين/الصعيد اإلقليمي 
على األسئلة املـستهدفة يف منـوذج اإلبـالغ، اسـتناداً إىل            

  . واضحة تعاريف
  . تعرَّف الحقاً: هيئات اإلبالغ األخرى

زيادة التوعية واستخدام املعارف    : ٢-١النتيجة  
بادرات واألساليب والنهج اخلاصـة     املتعلقة بامل 

مبسائل التصحر وتردي األراضـي واجلفـاف       
واالتفاقية على املستويات الدوليـة واإلقليميـة       

  . ودون اإلقليمية والوطنية

مدى استخدام أدوات املعلومات املتاحـة      : ١-٢-١
يف اإلنترنت ووسائط اإلعالم االجتماعيـة املتعلقـة        

  . واجلفافمبسائل التصحر وتردي األراضي 

اإلحصاءات املتعلقة باملوقع الشبكي لالتفاقية ووسائط      : األمانة
  . اإلعالم االجتماعية وغريها من األدوات اإلعالمية

مية مرفق البيئة العاملية وهيئات األمم املتحدة واملنظمات احلكو       
اإلقليمية، ومنظمـات   /اإلقليميةالدولية وهيئات اإلبالغ دون     

  . صاءات عند االقتضاءاإلح: مع املديناجملت
  .تعرَّف الحقاً: هيئات اإلبالغ األخرى

تناول مسائل التصحر وتـردي     : ٣-١النتيجة  
األراضي واجلفاف يف إطار احملافل الدوليـة ذات      
الصلة باملوضوع، مبا يف ذلك احملافـل املتعلقـة         
بالتجارة الزراعية، والتكيف مع تغـري املنـاخ،        

له اسـتغالالً   وحفظ التنوع البيولوجي واستغال   
مستداماً، والتنمية الريفية، والتنمية املـستدامة،      

  .واحلد من الفقر

مدى وجود العناصر املتعلقـة مبـسائل       : ١-٣-١
التصحر وتردي األراضي واجلفاف يف املقررات على       
املستويات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية، وخباصة      

  .يف حمافل األمم املتحدة ذات الصلة

الردود السردية على األسئلة املـستهدفة يف منـوذج         : األمانة
  .اإلبالغ عن التقدم احملرز

مؤسسات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية وهيئات       
الردود السردية على األسئلة    : اإلبالغ دون اإلقليمية واإلقليمية   

  . املستهدفة يف منوذج لإلبالغ
  .تعرَّف الحقاً: هيئات اإلبالغ األخرى
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والوطنية واحمللية ويف اجلهات الفاعلة ذات الصلة لتناول املسائل املتعلقة بالتصحر وتردي األراضـي واجلفـاف علـى                  التأثري بفعالية يف العمليات الدولية      : ١اهلدف التنفيذي   
  .املناسب النحو

زيادة مشاركة منظمات اجملتمـع     : ٤-١النتيجة  
املدين واألوساط العلمية يف الشمال واجلنـوب،       
باعتبارها من أصحاب املصلحة، يف العمليـات       

وتردي  املتعلقة باالتفاقية، وتناوهلا مسائل التصحر
األراضي واجلفاف يف مبادراهتا املتعلقة بالـدعوة       

  .والتوعية والتثقيف

١-٤-١:  
اخنراط منظمـات اجملتمـع املـدين       درجة    )أ(  

ومؤسسات العلم والتكنولوجيـا يف املـشاركة يف        
العمليات واجلهود املبذولة يف جمال الدعوة املتعلقـة        
مبسائل التصحر وتردي األراضي واجلفـاف علـى        

  .د الوطنية واإلقليمية والدوليةالصع
مدى اخنـراط منظمـات اجملتمـع املـدين           )أ(  
يف العمليات واجلهود   كنولوجية  ملؤسسات العلمية والت  وا

املبذولة يف جمال الدعوة املتعلقة مبسائل التصحر وتردي        
  .األراضي واجلفاف على الصعيد الدويل

الردود املتعددة االختيارات والـسردية علـى       : مجيع البلدان 
األسئلة املستهدفة يف منوذج اإلبالغ، اسـتناداً إىل تعـاريف          

  . واضحة
ددة االختيارات والسردية علـى األسـئلة     الردود املتع : األمانة

  . املستهدفة يف منوذج اإلبالغ، استناداً إىل تعاريف واضحة
ة املستهدفة  الردود السردية على األسئل   : منظمات اجملتمع املدين  

  .يف منوذج اإلبالغ
  .تعرَّف الحقاً: هيئات اإلبالغ األخرى
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  . واخلطط والربامج للتصدي ملسائل التصحر وتردي األراضي واجلفاف على املستويات كافةحتسني تطوير وتنفيذ السياسات : ٢اهلدف التنفيذي 

  هيئات اإلبالغ وأساليب مجع البيانات  مؤشر أداء النتيجة  النتائج
 استكمال عدد متزايد من     :١-٢النتيجة  

البلدان األطراف املتأثرة واهليئـات دون      
مراجعة برامج  /اإلقليمية واإلقليمية صياغة  

بـرامج العمـل دون      العمل الوطنية أو  
اإلقليمية أو بـرامج العمـل اإلقليميـة        
وشبكات الربامج املواضيعية اإلقليميـة،     

  . ومواءمتها مع االستراتيجية وتنفيذها

مواءمة أو تنفيذ عدد من     /تطوير: ٢-١-١
البلدان ألطراف املتـأثرة واهليئـات دون       

أو اإلقليمية واإلقليمية برامج العمل الوطنية      
برامج العمل دون اإلقليمية أو برامج العمل 

شبكات الربامج املواضـيعية     اإلقليمية أو 
  . اإلقليمية

ردود : اإلقليمـي /لصعيدين دون اإلقليمي األطراف املتأثرة واهليئات املبلغة على ا     
  .لة املستهدفة يف منوذج اإلبالغعلى األسئ

: املنظمات احلكوميـة الدوليـة    اآللية العاملية ومؤسسات األمم املتحدة و     /األمانة
  . الردود السردية على األسئلة املستهدفة يف منوذج اإلبالغ

  .تعرَّف الحقاً: هيئات اإلبالغ األخرى

 قيام البلـدان األطـراف      :٢-٢النتيجة  
املتقدمة بإدماج أهداف االتفاقية ومسائل     
التصحر وتـردي األراضـي واجلفـاف       

 يف  وتدابري اإلدارة املـستدامة لألراضـي     
مشاريعها اخلاصة بالتعاون   /صلب براجمها 

اإلمنائي يف سياق دعمها للخطط القطاعية      
  .واالستثمارية الوطنية

مدى تعميم مراعـاة منظـور      : ٢-٢-١
أهداف االتفاقية ومسائل التصحر وتردي     
األراضي واجلفاف وتدابري اإلدارة املستدامة 
لألراضي يف مشاريع البلـدان األطـراف       

 /صــة بالتعـاون اإلمنــائي املتقدمـة اخلا 
  . مشاريعها، وكيفية حتقيق ذلك

الردود السردية على األسئلة املـستهدفة يف منـوذج         : البلدان األطراف املتقدمة  
  .اإلبالغ، استناداً إىل تعاريف واضحة

  .الردود السردية على األسئلة املستهدفة يف منوذج اإلبالغ: اآللية العاملية/األمانة
  .تعرَّف الحقاً: خرىهيئات اإلبالغ األ

اعتماد أو تعزيـز تـدابري      : ٣-٢النتيجة  
متضافرة على صعيد برامج العمل املتعلقة      

وتردي األراضـي واجلفـاف،      بالتصحر
وختفيف آثار تغري املناخ والتكيف معـه،       
والتنوع البيولوجي، من أجل حتسني أثـر       

  .تدابري التدخل

الربجمة املتضافرة  /مدى التخطيط : ٢-٣-١
لصلة باتفاقيات ريو الثالث وأوجه     ذات ا 

تضافر الفوائد يف اجلهود املبذولة للتصدي      
  . ملسائل التصحر وتردي األراضي واجلفاف

  .الردود السردية على األسئلة املستهدفة يف منوذج اإلبالغ: مجيع اهليئات املبلغة
  .تعرَّف الحقاً: هيئات اإلبالغ األخرى
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طبيق املعارف العلمية والتكنولوجية بشأن مسائل التصحر وتردي األراضي واجلفاف على وضع السياسات وصياغة الربامج يف املستويني الوطين  ت مدى زيادة:٣اهلدف التنفيذي 
  .والدويل كأداة متكنها من أن تصبح سلطة عاملية يف جمال املعارف العلمية والتكنولوجية ذات الصلة مبسائل التصحر وتردي األراضي واجلفاف

  هيئات اإلبالغ وأساليب مجع البيانات  مؤشر أداء النتيجة  لنتائجا
كفالة دعم الرصـد علـى      : ١-٣النتيجة  

الصعيد الوطين وتقييم أوجـه الـضعف       
يتعلـق باالجتاهـات البيوفيزيائيـة       فيما

  . واالجتماعية واالقتصادية يف البلدان املتأثرة

وضع عـدد مـن البلـدان       : ١-١-٣
 /ئات دون اإلقليمية  األطراف املتأثرة واهلي  

اإلقليمية نظم رصـد وطنيـة أو دعـم         
  . النظم هذه

الردود املتعددة االختيارات والسردية على األسئلة املستهدفة يف        : البلدان املتأثرة 
  . منوذج اإلبالغ، استناداً إىل تعاريف واضحة

  الردود السردية على أسئلة مستهدفة : البلدان املتقدمة
  .الردود السردية على األسئلة املستهدفة يف منوذج اإلبالغ: يةاآللية العامل/األمانة

اإلقليمية ومؤسسات األمم املتحدة واملنظمـات      /هيئات اإلبالغ دون اإلقليمية   
  .الردود السردية على األسئلة املستهدفة يف منوذج اإلبالغ: احلكومية الدولية

  .تعرَّف الحقاً: هيئات اإلبالغ األخرى
ع واستخدام خطوط   وض: ٢-٣النتيجة  

األساس الوطنية واإلقليمية والعاملية لتقييم     
التقدم احملـرز يف اسـتيفاء األهـداف        

   ٣-١االستراتيجية 

مدى وضع األطراف املتـأثرة     : ١-٢-٣
خطوط األساس لتقييم التقدم احملـرز يف       
تنفيذ االسـتراتيجية واسـتخدام هـذه       

  .اخلطوط عند إعداد التقارير

غ، لردود السردية على األسئلة املستهدفة يف منـوذج اإلبـال         ا: البلدان املتأثرة 
  .استناداً إىل تعاريف واضحة

  . الردود السردية على األسئلة املستهدفة يف منوذج اإلبالغ: األمانة
الردود السردية على األسئلة املستهدفة     : اإلقليمية/بالغ دون اإلقليمية  هيئات اإل 

  .ريف واضحةيف منوذج اإلبالغ، استناداً إىل تعا
  .تعرَّف الحقاً: هيئات اإلبالغ األخرى

حتسني معرفـة العوامـل     : ٣-٣النتيجة  
البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتـصادية    
وتفاعالهتا يف املناطق املتأثرة هبدف حتسني 
اختاذ القرارات واستخدامها من جانـب      
واضعي القرارات على الصعد الوطنيـة      

  . واإلقليمية والدولية

مدى تنفيذ واستخدام صانعي     :١-٣-٣
القرارات التوصيات املتعلقـة باملـشورة      
العلمية بشأن مسائل التـصحر وتـردي       
األراضي واجلفاف، مبا يف ذلك التوصيات      

  . املترتبة على عمليات االتفاقية

الردود املتعددة االختيارات والسردية على األسئلة املستهدفة يف        : البلدان املتأثرة 
  . ، استناداً إىل تعاريف واضحةمنوذج اإلبالغ

  . الردود السردية على األسئلة املستهدفة يف منوذج اإلبالغ: األمانة
  .تعرَّف الحقاً: هيئات اإلبالغ األخرى
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طبيق املعارف العلمية والتكنولوجية بشأن مسائل التصحر وتردي األراضي واجلفاف على وضع السياسات وصياغة الربامج يف املستويني الوطين  ت مدى زيادة:٣اهلدف التنفيذي 

  .والدويل كأداة متكنها من أن تصبح سلطة عاملية يف جمال املعارف العلمية والتكنولوجية ذات الصلة مبسائل التصحر وتردي األراضي واجلفاف
حتسني معرفة التفاعالت   : ٤-٣النتيجة  

التخفيف من  /بني التكيف مع تغري املناخ    
آثاره، وختفيف آثار اجلفاف واستصالح     

 يف املناطق املتأثرة مبـا      األراضي املتردية 
يتيح وضع أدوات تساعد علـى اختـاذ        

  .القرارات

مدى انعكاس معرفة التفاعالت : ١-٤-٣
بني تغري املنـاخ والتنـوع البيولـوجي        

  . واالتفاقية يف اختاذ القرارات

الردود املتعددة االختيارات والسردية على األسئلة املـستهدفة،        : البلدان املتأثرة 
  . عاريف واضحةاستناداً إىل ت

  .تعرَّف الحقاً: هيئات اإلبالغ األخرى

توافر نظم فعالة لتـشاطر     : ٥-٣النتيجة  
املعارف املتعلقة مبسائل التصحر وتردي     
األراضي واجلفاف، مبا فيهـا املعـارف       
التقليدية، على الصعد العاملية واإلقليمية     
ودون اإلقليمية والوطنية واستخدامها من     

  . تجانب واضعي السياسا

مدى اسـتخدام املعلومـات      :١-٥-٣
املتعلقة مبسائل التصحر وتردي األراضي     
واجلفاف من نظم تشاطر املعارف لدعم      

  . اختاذ القرارات

الردود املتعددة االختيارات والـسردية علـى األسـئلة         : مجيع اهليئات املبلغة  
  .ف واضحةاملستهدفة يف منوذج اإلبالغ، استناداً إىل تعاري

مــشاركة الــشبكات : ٦-٣النتيجــة 
واملؤسسات العلمية والتكنولوجيـة ذات     

ل التصحر وتردي األراضـي     الصلة مبسائ 
  .يف دعم تنفيذ االتفاقيةواجلفاف 

مدى مـشاركة الـشبكات     : ١-٦-٣
واملؤسسات العلميـة والتكنولوجيـة يف      

  . عمليات االتفاقية على مجيع املستويات

ات والسردية على األسئلة املستهدفة يف      الردود املتعددة االختيار  : مجيع األطراف 
  .غ، استناداً إىل تعاريف واضحةمنوذج اإلبال

  إحصاءات عن املشاركة: األمانة
  .تعرَّف الحقاً: هيئات اإلبالغ األخرى
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  .ت والربامج بصورة أكثر فعاليةزيادة مدى إسهام بناء القدرات يف تطبيق التكنولوجيات واملعارف واخلربات من أجل تنفيذ السياسا: ٤اهلدف التنفيذي 
  هيئات اإلبالغ وأساليب مجع البيانات  مؤشر أداء النتيجة  النتائج
قيام البلدان املتأثرة الـيت     : ١-٤ النتيجة

وضعت واعتمدت خطة لتطبيق املعارف     
والتجارب املتعلقة مبسائل التصحر وتردي 
األراضي واجلفاف على الصعيد الـوطين      

  . ذ الربامجواحمللي من أجل تنفي

يستخدم عدد مـن البلـدان      : ١-١-٤
املتأثرة، اليت اعتمدت خطة لبناء القدرات      
أو غريها من املنهجيات واألدوات الرامية      
إىل حتسني املعارف املتعلقة مبسائل التصحر 
وتردي األراضي واجلفاف، مواد تتيحها     

  .األمانة واآللية العاملية

االختيارات والسردية على األسئلة املستهدفة يف      الردود املتعددة   : البلدان املتأثرة 
  .غ، استناداً إىل تعاريف واضحةمنوذج اإلبال

  .الردود السردية على األسئلة املستهدفة يف منوذج اإلبالغ: هيئات اإلبالغ األخرى

تنفيذ البلـدان املتـأثرة     : ٢-٤النتيجة  
اخلطط املترتبة على ذلك من أجل حتسني       

ملـستويات الفرديـة    داء الربنامج على ا   أ
واملؤسسية والعاملة بغية التصدي ملسائل     
التصحر وتردي األراضي واجلفاف على     

  . املستويني الوطين واحمللي

عدد البلدان املشاركة يف بناء     : ١-٢-٤
القدرات ملكافحـة التـصحر وتـدهور       
األراضي واجلفاف على أساس املنهجيات     
واألدوات املوصى هبا بدعم من األمانة أو       

آللية العاملية أو البلدان املتقدمة أو غريها       ا
  . من الشركاء

الردود املتعددة االختيارات والسردية على األسئلة املستهدفة يف        : البلدان املتأثرة 
  . منوذج اإلبالغ، استناداً إىل تعاريف واضحة

  .الردود السردية على األسئلة املستهدفة يف منوذج اإلبالغ: البلدان املتقدمة
  .الردود السردية على األسئلة املستهدفة يف منوذج اإلبالغ: ت اإلبالغ األخرىهيئا
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زيادة تعبئة املوارد املالية والتكنولوجية الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف وحتسني انتقاء أهداف استخدامها وتنسيق ذلك لزيادة أثرها وفعاليتها يف معاجلة                    : ٥اهلدف التنفيذي   
  .ر وتدهور األراضي واجلفافمسائل التصح

  هيئات اإلبالغ وأساليب مجع البيانات  مؤشر أداء النتيجة  النتائج
قيام البلـدان األطـراف     : ١-٥النتيجة  

املتأثرة بوضع أطر متكاملة لالستثمار من      
أجل تعبئة املـوارد الوطنيـة والثنائيـة        
واملتعددة األطراف لزيادة فعاليـة وأثـر       

  .تدابري التدخل

 عدد البلدان األطراف املتـأثرة      :١-١-٥
اليت تعكس أطر االستثمار اخلاصة هبا واليت       
أُنشئت ضمن االستراتيجية املالية املتكاملة     
أو ضمن استراتيجيات مالية أخرى زيادة      
يف املوارد الوطنيـة والثنائيـة واملتعـددة        
األطراف ملكافحة مسائل التصحر وتدهور     

  . األراضي واجلفاف

الردود املتعددة االختيارات والسردية على األسئلة املستهدفة يف        : رةالبلدان املتأث 
  . منوذج اإلبالغ، استناداً إىل تعاريف واضحة

  . الردود السردية على األسئلة املستهدفة يف منوذج اإلبالغ: اآللية العاملية
 الردود السردية على األسئلة املستهدفة    : اإلقليمية/هيئات اإلبالغ دون اإلقليمية   

  . يف منوذج اإلبالغ، استناداً إىل تعاريف واضحة
  .تعرَّف الحقاً: هيئات اإلبالغ األخرى

تقدمي البلدان األطـراف    : ٢-٥النتيجة  
املتقدمة موارد مالية كـبرية وكافيـة يف        
الوقت املناسب وموارد ميكن التنبؤ هبا إىل       
البلدان األطراف املتأثرة املختارة دعمـاً      

الرامية إىل قلب اجتـاه     للمبادرات احمللية   
تردي األراضي ومنـع حدوثـه      /التصحر

  .والتخفيف من آثار اجلفاف

مقدار املوارد املالية اليت أتاحتها     : ١-٢-٥
البلدان األطراف املتقدمة للبلدان األطراف     
املتأثرة ملعاجلة مسائل مكافحة التـصحر      

  .وتدهور األراضي واجلفاف

االختيارات والسردية على األسئلة املستهدفة يف      الردود املتعددة   : البلدان املتقدمة 
  .منوذج اإلبالغ، استناداً إىل تعاريف واضحة

  .تعرَّف الحقاً: هيئات اإلبالغ األخرى

بذل األطراف مزيداً مـن     : ٣-٥النتيجة  
اجلهود لتعبئة املوارد املالية على صـعيد       
املؤسسات واملرافق والـصناديق املاليـة      

  .ق البيئة العامليةالدولية، مبا فيها مرف

عدد مقترحات املشاريع املتصلة    : ١-٣-٥
مبسائل التصحر وتدهور األراضي واجلفاف 
واملمولة بنجاح من املؤسسات واملرافـق      
والصناديق املالية الدولية، مبا يف ذلك مرفق       
البيئة العاملية، وتلقي مبالغ التمويـل ذات       

  . الصلة، ودعمها عند االقتضاء

الردود : دة واملنظمات الدولية احلكوميةاملية ومؤسسات األمم املتحمرفق البيئة الع
 إىل املتعددة االختيارات والسردية على األسئلة املستهدفة يف منـوذج اإلبـالغ،          

  . جانب إحصاءات عند اإلمكان
الردود املتعددة االختيارات والسردية على األسئلة املستهدفة يف        : البلدان املتأثرة 
  . إىل جانب إحصاءات عند اإلمكانمنوذج اإلبالغ،

  . لة املستهدفة يف منوذج اإلبالغالردود السردية على األسئ: اآللية العاملية/األمانة
  .تعرَّف الحقاً: هيئات اإلبالغ األخرى
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زيادة تعبئة املوارد املالية والتكنولوجية الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف وحتسني انتقاء أهداف استخدامها وتنسيق ذلك لزيادة أثرها وفعاليتها يف معاجلة                    : ٥اهلدف التنفيذي   
  .ر وتدهور األراضي واجلفافمسائل التصح

حتديد مصادر مالية وآليات  : ٤-٥النتيجة  
متويل مبتكـرة واسـتخدامها ملكافحـة       

تردي األراضي وختفيـف آثـار    /التصحر
اف، ويشمل ذلـك التمويـل مـن        اجلف

القطاع اخلـاص، واآلليـات الـسوقية،       
  . ومؤسسات ومنظمات اجملتمع املدين

حتديد عدد من مصادر ماليـة       :١-٤-٥
وآليات متويل مبتكرة واستخدامها لـدعم      
املبادرات، وتعبئة مبالغ التمويل ذات الصلة 

  . ودعمها عند االقتضاء

االختيارات والسردية على األسئلة املستهدفة يف      الردود املتعددة   : البلدان املتأثرة 
  .منوذج اإلبالغ
  . الردود السردية على األسئلة املستهدفة يف منوذج اإلبالغ: اآللية العاملية

  .تعرَّف الحقاً: هيئات اإلبالغ األخرى

تسهيل حـصول البلـدان     : ٥-٥النتيجة  
األطراف املتأثرة على التكنولوجيـا عـن       

اســب، واحلــوافز طريــق التمويــل املن
االقتصادية والسياسية الفعالة والدعم التقين، 
وال سيما يف إطار التعاون فيما بني بلـدان       

  . اجلنوب وبني بلدان الشمال واجلنوب

مدى زيادة حـصول البلـدان     : ١-٥-٥
األطراف املتأثرة على التكنولوجيـا عـن       
طريق املوارد املالية واحلوافز والدعم التقين      

  . االتفاقيةذي الصلة بعمل

الردود السردية على األسئلة املستهدفة يف منوذج اإلبالغ، مبا يف          : البلدان املتأثرة 
  . ذلك عرض أمثلة

  . الردود السردية على األسئلة املستهدفة يف منوذج اإلبالغ: اآللية العاملية
  .تعرَّف الحقاً: هيئات اإلبالغ األخرى

وضع واستخدام خطـوط    : ٦-٥النتيجة  
 الوطنية واإلقليمية والعاملية مـن      األساس

أجل تقييم التقدم احملرز يف حتقيق اهلدف       
  . ٤االستراتيجي 

مدى وضع األطراف املتـأثرة     : ١-٢-٣
خطوط األساس الوطنية واإلقليمية والعاملية     

 ٤من أجل حتقيق اهلـدف االسـتراتيجي     
واستخدام هذه اخلطـوط عنـد إعـداد        

  .التقارير

غ، استناداً ود السردية على األسئلة املستهدفة يف منوذج اإلبال الرد: البلدان املتأثرة 
  . إىل تعاريف واضحة

  . الردود السردية على األسئلة املستهدفة يف منوذج اإلبالغ: األمانة
الردود السردية على األسئلة املستهدفة     : اإلقليمية/بالغ دون اإلقليمية  هيئات اإل 

  .ف واضحةيف منوذج اإلبالغ، استناداً إىل تعاري
  .تعرَّف الحقاً: هيئات اإلبالغ األخرى
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  احملّدثة واألهداف االستراتيجيةالعالقة بني األهداف التنفيذية     
ية واألهداف التنفيذية   ما يلي عرض للصالت القائمة بني األهداف االستراتيج       يرد في   
التفاقية القيام به   وينبغي لالستعراض الدوري الذي يتعني على جلنة استعراض تنفيذ ا         . احملدثة

 منها مدى أداء التقدم احملرز يف حتقيق األهـداف          أثناء السنوات اخلمس املقبلة أن حيدد أموراً      
  . التنفيذية إىل بلوغ األهداف االستراتيجية

  حتسني سبل عيش السكان املتأثرين -١اهلدف االستراتيجي     
ة مسائل التصحر وتـدهور     إذا زاد الوعي بأمهي   : ١الصلة باهلدف التنفيذي احملّدث       

األراضي واجلفاف يرجح أن تؤدي زيادة السياسات والربامج لصاحل السكان املتـأثرين إىل             
  . حتسني سبل عيش السكان املتأثرين

إذا حتسنت السياسات والربامج، يرّجح حتـّسن       : ٢الصلة باهلدف التنفيذي احملدث       
  . سبل العيش

دي الزيادات يف املوارد املالية والتكنولوجية إىل       تؤ: ٥الصلة باهلدف التنفيذي احملدث       
  . حتسني سبل العيش

   حتسني حالة النظم اإليكولوجية املتأثرة-٢اهلدف االستراتيجي     
إذا زاد الوعي، حتسنت حالة النظم اإليكولوجية       : ١الصلة باهلدف التنفيذي احملدث       
  . املتأثرة

 السياسات والربامج الوطنية والدوليـة      إذا مشلت : ٢الصلة باهلدف التنفيذي احملدث       
مسائل التصحر وتدهور األراضي واجلفاف، تتناول كل من البلدان املتأثرة والبلدان املتقدمة            

  . مسألة حتسني النظم اإليكولوجية
يضمن تطبيق آخر مستجدات املعارف العلميـة       : ٣الصلة باهلدف التنفيذي احملدث       

  . لوجية املتأثرةوالتكنولوجية حتسني النظم اإليكو
تتطلب التحـسينات املدخلـة علـى الـنظم         : ٥الصلة باهلدف التنفيذي احملدث       

  . اإليكولوجية املتأثرة حتسني مستويات املوارد

   حتقيق فوائد عامة بتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر تنفيذاً فعاالً-٣اهلدف االستراتيجي     
حلكومات سياسات فعالة، يرتفع حجم     إذا نفذت ا  : ٢الصلة باهلدف التنفيذي احملدث       

الفوائد على الصعيد العاملي، وإذا كانت هناك رغبة يف احلصول على مزيد مـن الفوائـد ذات             
  .ن تشجَّع بإبرام اتفاقات دوليةالصلة مبسائل التصحر وتدهور األراضي واجلفاف، جيب أ
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تطبيق أبكر املعارف   يتطلب حتقيق الفوائد العاملية     : ٣الصلة باهلدف التنفيذي احملدث       
  . العلمية والتكنولوجية

 تعبئة املوارد لدعم تنفيذ االتفاقية عن طريق بناء شراكات فعالة بني            -٤اهلدف االستراتيجي       
  اجلهات الفاعلة الوطنية والدولية

تتطلب تعبئة املوارد قدرة املسؤولني عن الربامج       : ٤الصلة باهلدف التنفيذي احملدث       
  . رف والتجاربعلى تطبيق املعا

تشمل تعبئة املوارد التمويل املناسـب واملتزايـد   : ٥الصلة باهلدف التنفيذي احملدث      
  .الذي يستند إىل الشراكات الفعالة، الثنائية واملتعددة األطراف وكذلك العامة واخلاصة

       


