
 اتفاقية مكافحة
 التصحر

  األمم املتحدة
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.07-62240    040907    040907 
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 الثامنةالدورة 
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٦-٤مدريد، 

 من جدول األعمال املؤقت) أ(٣البند 
 حتسني كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا

 لفريق اخلرباءالتقرير النهائي 

 تقرير االجتماع اخلامس لفريق خرباء
 جلنة العلم والتكنولوجيا

 *مذكرة من األمانة
 إضافة

 معايري ومؤشرات رصد وتقييم التصحر

 موجز
حـاول فريق خرباء جلنة العلم والتكنولوجيا، استجابةً لطلب من مؤمتر األطراف، أن يبّين كيف ميكن استخدام                   

مات املتاحة عن املعايري واملؤشرات استخداماً أفضل على الصعيد الوطين أو دون اإلقليمي أو اإلقليمي، القدر الكبري من املعلو
وإذ يقترح الفريق استراتيجية منخفضة التكلفة لتحسني عملية اإلبالغ، وبالتحديد . ألغراض الرصد والتقييم يف إطار االتفاقية

ف، حال اعتماد االستراتيجية، استفادة كاملة من املوجزات القطرية بوصفها          املوجز القطري، فإنه يتطلع إىل أن حتقق األطرا       
 .وسيكون ذلك مبثابة خطوة أوىل حنو وضع إطار أجدى للمعايري واملؤشرات يف إطار االتفاقية. أدوات مفيدة للغاية

نحى لفهم عمليات   وتسلط هذه الوثيقة الضوء على املساعدة اليت ميكن أن يوفرها اتباع هنج حتليلي عملي امل               
ولذلك فبوسعها أن تساعد يف حتديد مؤشرات . التصحر يف تطوير نظام فعال لرصد وتقييم تنفيذ برامج العمل الوطنية

ويف هذا املسعى، تقدم الوثيقة مفهوماً      . لتأثري برامج العمل الوطنية ترتبط مبؤشرات احلالة الدينامية للتصحر واجتاهاته         
 . لوضع موجزات قطرية حمّسنةوأهدافاً ملموسة ومقترحاً

                                                      

تأخر تقدمي هذه الوثيقة بسبب ضيق الوقت املتاح بني الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية                *
 .والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف
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  مقدمة-أوالً 

، ما يقوم به فريق خرباء جلنة العلم والتكنولوجيا، من ٧-م أ/١٧مؤمتر األطراف، إذ الحظ يف مقرره       إن   -١
 طلب من هذا الفريق أن      رات لرصد التصحر وتقييمه،   تطوير ُنظم مناسبة من املعايري واملؤش     عمل للمساعدة على    

كما طلب مؤمتر األطراف من . يعطي األولوية القصوى لعمله يف هذا اجملال مع مراعاة مجيع املبادرات ذات الصلة            
اصة فريق اخلرباء أن يويل عناية خاصة للُنُهج املتكاملة القائمة على املشاركة يف معاجلة ُنظم املعايري واملؤشرات اخل                

وتعرض هذه الوثيقة التقرير الذي .  االحيائية- االقتصادية والفيزيائية -برصد وتقييم جوانب التصحر االجتماعية 
 .أعده الفريق

ويتمـثل هدف هذا التقرير يف بيان كيف ميكن استخدام القدر الكبري من املعلومات املتاحة عن املعايري                  -٢
لوطين أو دون اإلقليمي أو اإلقليمي، ألغراض الرصد والتقييم يف إطار           واملؤشرات استخداماً أفضل على الصعيد ا     

وإذ يقترح الفريق استراتيجية منخفضة التكلفة لتحسني عملية اإلبالغ،         . اتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة التصحر     
ة كاملة من   وبالـتحديد املوجـز القطري، فإنه يتطلع إىل أن حتقق األطراف، حال اعتماد االستراتيجية، استفاد              

وسيكون اعتماد االستراتيجية مبثابة خطوة أوىل حنو وضع إطار         . املوجزات القطرية بوصفها أدوات مفيدة للغاية     
 .أجدى للمعايري واملؤشرات يف إطار االتفاقية

  املنظور التارخيي-ثانياً 

 واملؤشرات اليت هتدف لقياس املعايري: تشري االتفاقية إىل أنواع خمتلفة من املؤشرات اليت ميكن وضعها وهي -٣
). ١٦املادة  (، ومؤشرات تأثري التصحر واجلفاف وتردي األراضي        )١٠املادة  (الـتقدم احملـرز يف تنفيذ االتفاقية        

 الضوء على أمهية تكامل وتنسيق مجع البيانات وحتليلها لضمان مراقبة منهجية لتردي األراضي              ١٦وتسلط املادة   
 .يف املناطق املتأثرة

اقترح ) A/AC.241/INF.4(، قُّدم تقرير    ١٩٩٧أثناء الدورة العاشرة للجنة التفاوض احلكومية الدولية يف عام          و -٤
مؤشرات لرصد عمليات تنفيذ االتفاقية وتضمن جمموعة أوىل من التوصيات بشأن وضع مؤشرات للتأثري الستخدامها يف                

هذا العمل بإنشاء فريقني خمصصني أسهما بعناصر مشتركة        واسُتكمل  . عملـية اإلبـالغ عن تنفيذ برامج العمل الوطنية        
 . مؤشرات التأثريICCD/COP(2)/CST/3/Add.1)(وتنفيذ ) ICCD/COP(1)/CST/3/Add.1(لوضع منهجية لتحديد 

 .ويعرض اجلدول التايل مقررات ووثائق مؤمتر األطراف اليت تشري بصورة مباشرة إىل املعايري واملؤشرات -٥

 بالذكر أن التحليل الذي أجراه فريق اخلرباء للتقارير الوطنية، وقّدمه إىل الدورتني الثالثة  ومـن اجلديـر    -٦
. واخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، قد خلص إىل ضعف استخدام املعايري واملؤشرات على املستوى الوطين       

 ملؤمتر األطراف، ورغم أن مؤمتر   وقـد حـدث ذلك رغم أن هذه املسألة قد ُحددت كأولوية منذ الدورة األوىل              
األطراف قد طلب مراراً من البلدان األطراف أن جترِّب املعايري واملؤشرات وأن تقدم إليه تقارير عن التقدم احملرز                  

ويبدو حىت اآلن أن مجيع هذه املبادرات مل تسمح بتحقيق توافق آراء بني البلدان األطراف، وبالتايل                . يف تنفيذها 
 . املسألة مدرجة على جدول أعمال جلنة العلم والتكنولوجيا ملواصلة حبثهافال تزال هذه
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  مقررات ووثائق مؤمتر األطراف اليت تشري بصورة مباشرة إىل املعايري واملؤشرات-جدول 

 
 الدورة السابعة

الدورة 
 السادسة

الدورة 
 اخلامسة

الدورة 
 الرابعة

 
 الدورة الثالثة

الدورة 
 الثانية

الدورة 
 األوىل

 

املقررات املتعلقة   ٢٢ ١٦ ١١ ١١ ١١ ١٧ ١٧
باملعـــــايري 

 واملؤشرات

١٥،  ٨،  ٤،  ١ ،
٢٠ 

املقـررات اليت       ١٠ ٣ 
تشري إىل املعايري   

 واملؤشرات

ICCD/ 
COP(7)/ 

CST/6 

ICCD/ 
COP(6)/ 

CST/5 

ICCD/ 
COP(5)/ 

CST/7 

ICCD/ 
COP(4)/ 

CST/5 

ICCD/ 
COP(3)/5/ 

Add.2 

ICCD/ 
COP(2)/ 

CST/3 
ICCD/ 

COP(2)/ 
CST/3/ 
Add.1 

ICCD/ 
COP(1)/ 

CST/3 
ICCD/ 

COP(1)/ 
CST/3/ 
Add.1 

 التقارير/الوثائق

  خصوصية املعايري واملؤشرات يف هنج اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر-ثالثاً 

 فبعد تقييم   .تشكل برامج العمل الوطنية اإلطار االستراتيجي العام لتنفيذ االتفاقية على املستوى القطري            -٧
ظـروف البلد الطرف، ُيصاغ برنامج العمل الوطين لتحديد جمموعة من األنشطة اليت يتعني االضطالع هبا سعياً                 

وبالنظر يف املعايري واملؤشرات املرتبطة بعمليات التصحر، ُحّددت ُنظم الرصد والتقييم واإلنذار            . ملكافحة التصحر 
واخلصائص املكانية والزمانية لعمليات    الشامل لفهم العوامل السببية     املـبكر بوصـفها جزءاً ال يتجزأ من النهج          

ويظهر من املبدأ التوجيهي لالتفاقية أن تقييم التصحر على فترات دورية ينبغي أن يكون شرطاً . اجلفاف والتصحر
وإىل . بالعمليةأساسـياً لتنفيذ برامج العمل الوطنية وحتسينها باستمرار، حبيث تستند إىل معرفة سليمة ومتجددة               

جانب هذه املعرفة السليمة بالعملية، ينبغي رصد تأثري برامج العمل الوطنية بعناية لتقييم مدى جناح االستراتيجيات 
 .واألنشطة املضطلع هبا يف مكافحة التصحر

تصادية  االق -ويستند التقييم يف أحسن األحوال إىل حتديد املؤشرات الفيزيائية والبيولوجية واالجتماعية             -٨
ومن الضروري وضع هنج تصاعدي، يعتمد على املعارف احمللية على حنو يسمح باحلصول على مؤشرات               . املالئمة

 .تستطيع اجملتمعات احمللية فهمها وتطبيقها، مع مراعاة الظروف اخلاصة بالبلد الطرف املعين

  املنهجيات املستخدمة-رابعاً 

صفها تدابري مستخدمة لتحديد أداء الوظائف والعمليات والنتائج، على         ميكن النظر إىل املؤشرات بشكل عام بو       -٩
ويعين ذلك أنه   . ولذلك فإن اختيار املؤشرات هي عملية ترتبط مبنظور ما ولكنها ال متثل منظوراً يف حد ذاهتا               . مـر الزمن  

وهبذا املعىن، . ؤشرات واستخدامهايتعني أن يوجد هنج مفاهيمي حمدد ملعاجلة التصحر يعتمد عليه يف توجيه عملية اختيار امل
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ويبدو من الواضح أن مؤشرات خمتلفة      . تكون املؤشرات مستقلة وميكن استخدامها مبختلف النهج وفقاً ملختلف األهداف         
 .قد اسُتخدمت خالل األعوام الثالثني املاضية أو لفترة أطول، حىت قبل بلورة املنهجيات

 فريقياأ:  مرفق التنفيذ اإلقليمي األول-ألف 

يشـارك العديـد مـن بلدان أفريقيا الشمالية بنشاط يف تنفيذ االتفاقية ووضع مؤشرات رصد التصحر                  -١٠
). PSRI( التأثري   - االستجابة   - احلالة   -وُتصّنف املؤشرات بشكل عام بواسطة منوذج الضغط        . واسـتخدامها 

 كاخلرائط، اليت تبّين أنواع املنتجات      وعـالوة على ذلك، فكثرياً ما ُتعرض املؤشرات بواسطة منتجات مفصلة،          
 .املنشودة على الصعد احمللي والوطين ودون اإلقليمي

فقد . وتقـدم دراستان إفراديتان مثاالً جيداً على استخدام املنهجيات املنسقة جلمع البيانات ومعاجلتها             -١١
 بلدان البحر األبيض املتوسط   نظام املعلومات املتعلقة بالتصحر ل    اسـتخدمت بعض البلدان كما استخدم مشروع        

 لصياغة  التصحر واستخدام األراضي يف منطقة البحر األبيض املتوسط       نفـس املنهجـية اليت يستخدمها مشروع        
مرصد الصحراء  أما على الصعيد اإلقليمي، فبغية مقارنة املالحظات احمللية، ينفذ          . خرائط املناطق املعرضة للتصحر   

د هبدف وضع مؤشرات حملية     شبكة مراصد املراقبة البيئية الطويلة األم      برنامج   االكربى ومنطقة الساحل يف أفريقي    
ويظهر هذان املثاالن أمهية إتاحة منهجيات موحدة ومنسقة ملقارنة النتائج . هلـا نفس املعىن وبالتايل نفس التفسري   

 ).دون إقليمي وإقليمي(على نطاق أوسع 

ذولة يف املنطقة دون اإلقليمية لتنسيق النهج بغية تنفيذ برامج العمل           ومـن املهم تسليط الضوء على اجلهود املب        -١٢
ففي اجلنوب األفريقي، توجد مشاريع حبٍث جيدة تنتج معلومات مقنعة بشأن        . الوطنـية ودون اإلقليمـية على السواء      

 . شدة تباينهاومن الصعب حتليل النتائج احملققة بعمق بسبب).  مؤشراً خمتلفا٢٢٥ًمتّ حتديد حوايل (املؤشرات 

فنادراً ما ُيستخدم أحد املؤشرات يف أكثر . وتنوع املؤشرات اليت يقترحها خمتلف البلدان يسترعي االنتباه -١٣
واملؤشرات اخلاصة برصد شىت جوانب هطول األمطار وخصائص التربة هي أكثر املؤشرات            . مـن بلـد واحـد     

 البلدان يف مسائل التصحر اليت حتظى باألمهية، مما جيعل          ويشري ذلك إىل وجود تفاوت واسع بني      . املقترحة شيوعاً 
ومل تنفذ البلدان املؤشرات املقترحة إال يف       . واحدة ملؤشرات التصحر  " عاملية"مـن الصعب وضع جمموعة أساسية       

 .حاالت قليلة

 الرابعة، بشأن   أما على الصعيد اإلقليمي، فقد أُطلقت املبادرة املطروحة يف إطار شبكة الربامج املواضيعية             -١٤
يف تونس  " الرصـد اإليكولوجـي، ورسـم خرائط املوارد الطبيعية، واالستشعار عن بعد، ونظم اإلنذار املبكر              "

املنظمة األفريقية لرسم اخلرائط واجلهة املنسقة هلذه املبادرة هي . ٢٠٠٢أكتوبر /العاصمة، بتونس، يف تشرين األول
 ).www.oact.dz (واالستشعار عن بعد

 آسيا:  مرفق التنفيذ اإلقليمي الثاين-باء 

 بلداً من مرفق التنفيذ اإلقليمي الثاين، ٢٢مجعت شبكة الربامج املواضيعية األوىل ملنطقة آسيا، اليت يدعمها  -١٥
لك عن جتربة وضع خريطة وأسفر ذ. جمموعات مشتركة من املعايري واملؤشرات لرصد تقييم التصحر يف منطقة آسيا
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والواقع أن العديد من بلدان آسيا اضطلعت بأنشطة رصد .  للمرة األوىل٤ ٠٠٠ ١/٠٠٠إقليمية للتصحر مبقياس    
وأنشأ . للتصـحر عـلى الصعيد الوطين ويف املناطق الرئيسية بشكل منفصل عن شبكة الربامج املواضيعية األوىل               

وخبالف بعض حمطات   . املراقبة واملعلومات لتقييم حالة التصحر واجتاهاته     العديد من البلدان ُنظماً وطنية للرصد و      
املراقبة األرضية، أمكن احلصول على املعلومات على النطاق القطري من صور السواتل اليت مت التحقق منها على                 

 .>www.unccd.int/actionprogrammes/asia/regional/tpn1/menu.php<األرض ألغراض رصد التصحر 

وقد اكتمل إنشاء نظام للتقييم . وقد تكون للمعلومات املتاحة أمهية حقيقية بالنسبة ملنهجية تقييم التصحر -١٦
كما تركز مشاريع البحث    . املسـتند إىل درجة التصحر، باإلضافة إىل املنهجية اإلقليمية لتقييم تصحر األراضي           

 .جهودها على وضع خرائط التصحر

الضغط السكاين، التحضر السريع، املوارد     (ات وصفية بشأن السياق البيئي      وميكـن احلصول على معلوم     -١٧
يف خمتلف املناطق دون اإلقليمية، ولكن ال توجد معلومات واضحة عن كيفية استخدام صناع القرار ) الطبيعية، إخل

وأحياناً، يواجه  . للمؤشرات يف خمتلف البلدان وال عن كيفية استخدام هذه املؤشرات لتنفيذ برامج العمل الوطنية             
اختيار املؤشرات قيوداً تتعلق بتوافر التكنولوجيا واهليكل األساسي جلمع وقياس ومعاجلة البيانات الالزمة لوضع              

 .وميكن معاجلة معظم املؤشرات عن طريق االستشعار عن بعد، وميكن عرضها بالتايل بصور السواتل. مؤشر معني

  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب: مرفق التنفيذ اإلقليمي الثالث-جيم 

وتتاح . يتوفر قدر كبري من املعلومات عن املعايري واملؤشرات يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب              -١٨
وتتباين منهجيات مجع البيانات ومعاجلتها ومل يتّم التوصل        . قوائم عديدة باملؤشرات يف كل بلد من بلدان املنطقة        

ومثة حاجة ماسة إلنشاء ُنظم دائمة لرصد وتقييم كٍل من العمليات املؤدية . منهجية واحدة لتقييم التصحربعد إىل 
 .إىل التصحر وآثار اجلفاف، من أجل املساعدة يف اختاذ القرارات

 - احلالة   - الضغط   -القوى احملركة   "وقد استخدمت الدراسات اليت أجريت يف املنطقة اإلطار الدويل ل              -١٩
 االحيائية  -وتتعلق هذه املؤشرات بشكل أساسي باجلوانب الفيزيائية        . لتصنيف املؤشرات "  االستجابة -لـتأثري   ا

 . االقتصادية األقل عدداً-بسبب صعوبة احلصول على املؤشرات االجتماعية 

ات الوطنية هتيمن   أما بالنسبة لنطاقات العمل السائدة يف املعايري واملؤشرات احملددة واملطورة، فإن النطاق            -٢٠
ولكن ذلك مفهوم بالنسبة لنطاق التجارب اليت أجريت يف املنطقة واليت، كما ذُكر . على حساب النطاقات احمللية

آنفاً، كانت موجهة حنو تنظيم وتوطيد برامج العمل الوطنية يف البداية كي تركز فيما بعد على نطاقات عمل أقل  
ت العمل الوطنية يف املنطقة، فإن اجلهات الفاعلة املعنية تبذل قصارى وسعها            ورغم هيمنة نطاقا  ). احمللية(اتساعاً  

ويف الوقت  . لتصـميم مؤشرات قائمة على املشاركة انطالقاً من األنشطة األوىل املضطلع هبا مع السكان احملليني              
ثلة على وضع   وال توجد أم  . ذاتـه، عـززت حتالفـات العمل بني القطاعات العلمية واحلكومية وغري احلكومية            

 .مؤشرات التأثري على صعيد برامج العمل الوطنية

، ٢٠٠٤نوفمرب  /وأُطلقـت شـبكة الربامج املواضيعية األوىل هلذه املنطقة يف غواتيماال يف تشرين الثاين              -٢١
واقترح مشروع مصرف البلدان ). >www.unccd-deselac.org/english/tpn/tpn1.htm<(واستضافتها األرجنتني 
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 ٤٣قائمة تتألف من    " وضع منهجية موحدة لتقييم التصحر يف أمريكا الالتينية       " بشأن   ٢٠٠٣كـية لعـام     األمري
وصّدقت جهات التنسيق الوطنية على .  بلدان٦حددهتا وأقرهتا )  اقتصادياً- أحيائياً واجتماعياً -فيزيائياً (مؤشراً 

 .تلك املؤشرات

 بحر األبيض املتوسطمشال ال:  مرفق التنفيذ اإلقليمي الرابع-دال 

استناداً إىل استعراض كامل لربامج العمل الوطنية للبلدان املشاركة يف مكافحة التصحر يف منطقة مشال البحر                 -٢٢
، يتجلى وجود اهتمام كبري يف هذه البلدان بفهم عمليات التصحر فهماً            )البلدان املتأثرة وغري املتأثرة   (األبيض املتوسط   

وهناك تباين كبري يف    . ن املؤشرات املتاحة ولكن البيانات املتعلقة بكميتها ليست متاحة دوماً         وهناك العديد م  . أفضـل 
 .وتفتقر املعايري إىل تعريف واضح يف كثري من األحيان. جمال وضع اخلرائط اخلاصة مبخاطر التصحر

اريع حبثية جيدة   ومـن املهـم التشديد على أنه رغم قيام بلدان مشال البحر األبيض املتوسط بوضع مش                -٢٣
فالروابط ضعيفة بني املؤشرات    . ومؤشـرات عديـدة، فإن هذه املشاريع واملؤشرات ال تفيد كثرياً صناع القرار            

أو احمللي،  /وأصحاب املصلحة ال يأخذوهنا باالعتبار لدى تنفيذ مشاريع البحوث على الصعيد الوطين و            . والطلب
والواقع أن أصحاب املصلحة كثرياً ما يشاركون يف تقييم         . ىل الطلب رغم استناد املشاريع األوروبية أكثر فأكثر إ      

وميكن أن يستنتج من ذلك أن      )  على سبيل املثال   DesertLinksيف إطار مشروع    (املؤشـرات يف املرحلة األخرية      
 .املؤشرات املطورة من وجهة نظر علمية ال ميكن أن تليب حقيقةً احتياجات املستخدمني ومديري األراضي

ويف ضوء التطور التكنولوجي يف بلدان      . ومثة حاجة لسد الثغرة بني مشاريع البحث وعملية صنع القرار          -٢٤
مشكلة "أكثر منها   " مشكلة تتعلق بالبحث  "مشال البحر األبيض املتوسط، تبدو مكافحة التصحر يف هذه البلدان           

 ".تتعلق بالتنمية املستدامة

هتدف إىل حتديد معايري ومؤشرات مناسبة للمنطقة، طُرحت مبادرات         وبالـتزامن مـع مبادرات البحث اليت         -٢٥
أخـرى هتـدف إىل تعزيز توافر البيانات وإمكانية احلصول عليها وتعميمها، واعتماد معايري مشتركة للرصد، وإنشاء                 

ة احلصول عليها   ويف منطقة البحر األبيض املتوسط األوروبية، كثرياً ما يشكل توافر البيانات وإمكاني           . قواعـد بيانات  
 .وقابليتها للمقارنة العقبة احلقيقية أمام الرصد البيئي، وهو األمر الذي جتب مراعاته لدى اختيار املؤشرات الفعالة

 أوروبا الوسطى والشرقية:  مرفق التنفيذ اإلقليمي اخلامس-هاء 

ظم رصد جيدة تغطي اجلوانب     يـبدو أن لـدى معظم بلدان منطقة أوروبا الوسطى والشرقية قواعد بيانات ونُ              -٢٦
 األحيائـية، كالغطـاء النبايت، والتربات، وتعرية التربة، واهليدرولوجيا، والقحولة، ونوعية اهلواء، وال يتيح               -الفيزيائـية   

بيد أن بعض البلدان قد طورت ُنظماً أكثر        .  األحيائية للتصحر  -معظمهـا سوى حتليل شامل ووصفي للحالة الفيزيائية         
 االقتصادية املتاحة،   -قيـيم والرصـد عـلى املستوى الوطين، وذلك عن طريق إدراج البيانات االجتماعية               تكـامالً للت  

 .وبالتحديد فيما يتعلق بإدارة اجلفاف

وتـتوفر املـوارد البشرية واخلربة وجمموعات البيانات والتكنولوجيات واملؤسسات واملنظمات يف هذه              -٢٧
 .رع لنظُم رصد وتقييم مالئمة ومتكاملةاملنطقة، وميكن أن تتيح تطويراً أس
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  التقييمات العاملية-واو 

 مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة -١

 وحالة هذا التردي هايتمـثل هدف مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة يف تقييم أسباب تردي         -٢٨
ية املستدامة يف املناطق اجلافة على الُصعد احمللية والوطنية    وتـأثريه بغية حتسني عملية اختاذ القرارات ألغراض التنم        

وقد . ودون اإلقليمـية والعاملية، ولتلبية احتياجات اجلهات املعنية بتنفيذ برامج العمل املندرجة يف إطار االتفاقية              
 :أنشئ مرفق أويل لتهيئة املشروع من أجل حتقيق األهداف التالية

  واملعلومات ذات الصلة بتهيئة تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة؛استعراض وتوليف البيانات )أ( 

 ُنهج وأساليب متكاملة لتقييم تردي األراضي واختبارها وتنقيحها؛استنباط  )ب( 

 الشبكات الالزمة لتقييم تردي األراضي؛تطوير القدرات وإقامة  )ج( 

 دي األراضي يف بلدان خمتارة؛إجراء دراسات رائدة لضبط واختبار أساليب تقييم تر )د( 

 وضع استراتيجيات لتبليغ املعلومات والشراكة التنفيذية والتمويل املشترك؛  )ه( 

 .وثيقة مشروع مرفق البيئة العامليةموجز إعداد  )و( 

املشروع، بالتعاون مع   وضع  وخـالل السنة األوىل من مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة،              -٢٩
طنـيني، جمموعـة مؤشرات تتضمن احلد األدىن من املؤشرات اليت ميكن قياسها على املستويني احمللي                شـركاء و  

 دراستني منوذجيتني، إحدامها يف الصني واألخرى       وأعّد أيضاً . والعاملي، واليت تتيح االستقراء على هذين املستويني      
 إىل حتليل جمموعة طويلة األجل من       بعد استناداً ، تتعلقان بتقييم تردي األراضي باستخدام االستشعار عن         ينيايف ك 

األرجنتني، وتونس،  (اليت جتري فيها التجربة     الرائدة  ويف البلدان الستة    . املوحَّد للغطاء النبايت  ملؤشـر   بـيانات ا  
 . ، جرى استعراض جمموعات البيانات املتاحة)وجنوب أفريقيا، والسنغال، والصني، وكوبا

 ية يف األلفيةتقييم النظم اإليكولوج -٢

أتـاح تقيـيم النظم اإليكولوجية يف األلفية إجراء تقييم نظري خلدمات النظم اإليكولوجية لعشرة نظم                 -٣٠
 إىل هذا العمل، اسُتنتج من تقييم النظم        واستناداً. ، أحدها األراضي اجلافة   على الصعيد العاملي  إيكولوجية رئيسية   

يف األراضي اجلافة، ألهنا داعمة ولية متثل أهم خدمات النظم اإليكولوجية الاإليكولوجية يف األلفية أن اإلنتاجية األ    
 اخلدمات الرئيسية األخرى لتلك النظم اإليكولوجية يف األراضي اليت ُتمارس فيها            ية بإنتاج  وثيقاً ترتـبط ارتباطاً  

تصحر يؤدي إىل اخنفاض   أن ال الحظ تقييم النظم اإليكولوجية يف اخللفية       ويف الوقـت ذاته،     . الزراعـية البعلـية   
أبرز إسهام التصحر يف استمرار تقلص قدرة األراضي اجلافة    فاإلنتاجـية البيولوجية واالقتصادية لألراضي اجلافة،       

يف حد ذاهتا، ، مل ُيحدِّد تقييم النظم اإليكولوجية لأللفية مؤشرات وختاماً. على إتاحة خدمات النظم اإليكولوجية
مت اإلنتاجية األولية هي اخلدمة الرئيسية للنظم البيئية يف مناطق الزراعة البعلية فإن تقييم              إمنا أشار إىل أنه ما دا     و
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 تقديرالتصحر يف تلك املناطق، يف سياق تقييم النظم اإليكولوجية لأللفية، ينبغي أن يستند إىل رصد طويل األجل ل
 .اخلسائر الدائمة من حيث اإلنتاجية األولية

 وأخرى  مل سلسلة معقدة من األسباب واآلثار اليت جتمع بني عوامل بيوفيزيائية          والتصـحر عملـية تش     -٣١
البيولوجية واالجتماعية املتعلقة   الفيزيائية و ويتطلب فهم الظاهرة بذل جهد كبري الستيعاب العناصر         . اجتماعـية 
 .باملوقع املعين

تقييم النظم  برنامج  القاحلة، و ويف سـياق هـذا املسعى، قام مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق               -٣٢
 يستند إىل اإليكولوجـية يف األلفية، وبرنامج اإلدارة املستدامة لألراضي التابع ملرفق البيئة العاملية، باعتماد حتليل               

. ، الذي يتيح آلية شاملة لتحليل املشاكل البيئية       " االستجابة - التأثري   - احلالة   - الضغط   -القوة احملركة   "منوذج  
يف أي مرحلة بغية التأثري ) أي تغيري استراتيجيات أو سياسات إدارة املوارد الطبيعية(اول تدابري االستجابة وميكن تن

 .على املسببات وعومل الضغط، وعلى حالة املوارد الطبيعية وأسباب العيش يف هناية املطاف

 أن القوى احملركة متارس     "جابة االست - التأثري   - احلالة   - الضغط   -القوة احملركة   "فـاد إطار منوذج     وُم -٣٣
والتأثريات الالحقة على . ث تغيريات يف حالة البيئة أو ظروفهاضغوطاً على البيئة وأن هذه الضغوط ميكن أن ُتحِد

 االقتصادية والبيوفيزيائية تتيح للمجتمع االستجابة عن طريق وضع أو تعديل السياسات            -اخلصائص االجتماعية   
وقد متثل املؤشرات أدوات قوية     . تصادية هبدف منع الضغوط أو احلّد منها أو ختفيف وطأهتا         والربامج البيئية واالق  

 عند صياغة    النموذج السالف الذكر، سواء يف مرحلة التقييم، أو الحقاً          ضمن تساعد يف حتديد ورصد العالقات    
ات املتداخلة بني عناصر النموذج،     ويتيح اإلطار آلية شاملة لتحليل املشاكل البيئية، والترابط       . السياسات وتنفيذها 

 .رتدةامل  للتغذية، وذلك عن طريق آلياتصحيحيةوفعالية االستجابات الت

ويتعني استكمال هذا اإلطار التحليلي بتقييم متكامل، أي من خالل عملية ترمي إىل معاجلة املسائل املعقدة                 -٣٤
أو /أو اإلقليمي و/اعلة االجتماعية على الصعيد احمللي و اجلهات الفشراك إىل اختصاصات علمية متنوعة، مع إاستناداً
وتتوقف مستويات املشاركة على املسألة املُقَيَّمة ونطاقها وتفاعلها مع النظام اإليكولوجي، وعلى املستوى             . الوطين

 اجملتمع إىل   نظرةواهلدف هو حتسني    ). أو عاملي /أو إقليمي و  /مستوى حملي و  (القياسي املكاين الذي تدور فيه املسألة       
.  بيئية، وبالتايل تعزيز قنوات االتصال بني العلم والسياسة        -البيئية، واإلسهام يف بلورة تغريات اجتماعية       التفاعالت  

ويتمـثل احلل يف هناية املطاف يف َحْمل صانعي القرارات على توخي النتائج مع مراعاة األطراف املتأثرة بالقرارات                  
 .من خالل عملية شفافة ومنفتحة على األطراف املشاركة فيهااملنهجية ه ويتعني اتباع هذ. املتخذة

 وجيـب أن يتيح التقييم املتكامل الدعم العلمي والتقين الالزم لصياغة القرارات السياسية، مبا يف ذلك على                  -٣٥
تم تبليغها مع   ويتعني تكييف املعلومات على النحو الصحيح لكي ي       . صعيد اإلدارة االجتماعية والتقنية والسياسية    

وتقوم العملية على التخطيط    . مراعاة مستوى صانعي القرارات واألطراف الفاعلة االجتماعية املنخرطة يف العملية         
سيما اجملتمعات    مبا يتيح إشراك اجلهات الفاعلة يف األراضي املتأثرة بالتصحر، وال          ،التشـاركي والتقييم املتكامل   

أو الوطنية، على   /أو اإلقليمية و  / املستويات احمللية و   على كيز توجه العملية  تروميكن  . احمللـية وصانعي القرارات   
لمشاكل القائمة واألهداف احملددة،    مع إعطاء األولوية ل   اعتـبار فعاليتها يف مجع املؤشرات على املستوى الوطين،          

 .لرصدواالالزمة يف نظام التقييم حتديد التدابري كذلك التدابري وفرضيات التأثري، وحتديد و
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منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وبرنامج األمم املتحدة    كل من   وخالل العقود املاضية، قام      -٣٦
بوضع أساليب  من املؤسسات واملنظمات    للبيـئة، ومصـرف التنمية للبلدان األمريكية، والبنك الدويل، وغريها           

ومن شأن هذا التوجه ذي املنحى العملي       . قتصادية والبيئية  منها إىل إجياد تكامل بني القطاعات اال       متكاملة سعياً 
والتشـاركي حـيال الرصد والتقييم أن يكون دعامة ألسلوب ملموس يف العمل، وأن يتوافق مع توصيات جلنة                  

 .استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا اخلامسة

م عمليات التصحر، ويف رصد وتقييم وميكن استخدام هذا اإلطار الشامل للتحليل والتقييم يف رصد وتقيي -٣٧
فريدة من نوعها، وال ينبغي أن حيول إعماهلا على    هذه املنهجيات ليست    لكن  . تـأثري تنفيذ برامج العمل الوطنية     

ستخدم أطر التحليل    ما تُ  وكثرياً. بالنسبة ألنشطتها أكثر وجاهة   منهجيات  نطاق واسع دون قيام البلدان بتحديد       
، أو )مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة(منهجية مثل هنج النظم اإليكولوجية هذه إىل جانب أساليب   

، أو هنج أسباب املعيشة املستدامة، وهي )مثل تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية(هنج خدمات النظم اإليكولوجية 
 . يف الوقت الراهن من بني األساليب املنهجيةج األكثر استخداماًُهالُن

  هل املعلومات املتعلقة باملعايري واملؤشرات متوفرة؟-امساً خ

يقـدم خمتلف الربامج واملشاريع واملبادرات أدلة كثرية على توفر املعلومات عن املعايري واملؤشرات، إىل                -٣٨
عناصر ومل تتمكن البلدان األطراف حلد اآلن سوى من التوصل إىل اتفاق بشأن ال. جانب االستخدامات املتعلقة هبا

ومع ذلك، فقد اُتِخذت أوىل اخلطوات . املشتركة ملنهجية لتحديد املعايري واملؤشرات وتنفيذها ضمن إطار االتفاقية
وأِجنزت أعمال ذات شأن يف     . املهمـة على الصعيد اإلقليمي فيما خيص وضع نظم مشتركة للمعايري واملؤشرات           

ات بشأن املؤشرات تبادالً فعاالً ووضع مفاهيم يف سياق         تبادل اخلرب (ميدان استعراض نظم رصد التصحر القائمة       
وحتديد وقياس املؤشرات على املستوى     ) اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحة التصحُّر، تقدير حالة تدهور األرض           

، مرصد الصحراء )DesertLinks" (روابط الصحراء"تقدير حالة تدهور األرض، مشروع (اإلقلـيمي أو العـاملي     
 ).ساحل، نظام املعلومات املتعلقة بالتصحر لبلدان البحر األبيض املتوسط، وما إىل ذلكالكربى وال

وأفضت بالفعل املبادرات الرامية إىل حتديد خط أساس للمؤشرات اليت ُنفِّذت يف األقاليم، إىل إعداد عدة    -٣٩
لك، فإن مجيع أنواع    وعالوة على ذ  . جمموعـات مشـتركة مـن املؤشرات القادرة على حتقيق توقعات البلدان           

املؤشـرات الالزمـة لتقييم التصحر ورصده متاحة، وبإمكان كل بلد من البلدان األطراف أن خيتار املؤشرات                 
 .األساسية اليت تناسب الظروف السائدة فيه

لرصد وقد يتعذر تنفيذ برامج العمل الوطنية على الصعيد الوطين تنفيذاً فعاالً يف حال عدم وضع طريقة ملموسة                   -٤٠
أو آثار تنفيذ /وعليه، استنبطت بلدان أطراف عديدة نظماً لرصد وتقييم التصحر و  . وتقيـيم آثـار هذه الربامج وتنفيذها      

ومع ذلك، ال تزال هذه النظم قيد اإلعداد، وهي ال تنطوي . بـرامج العمـل الوطنية، تستند إىل معايري ومؤشرات خمتلفة      
ملية إدماج البيانات يف هنج متعدد املستويات انطالقاً من املستوى احمللي وصوالً  غالـباً على ممارسات تشاركية، وتواجه ع      

وينبغي عدم إمهال هذه اخلربات، بل ينبغي بدالً من ذلك، رفع مستواها            . إىل املسـتوى العاملي، صعوبات يف هذا الصدد       
د طرف تصميم جمموعته اخلاصة به من    وإثـراؤها وتناقلها من خالل تبادل املعلومات والتكنولوجيات لكي يتسىن لكل بل           

 .وجيب توضيح مضاعفات ذلك على املوارد وتعزيز القدرات. املعايري واملؤشرات الالزمة لتنفيذ برامج العمل الوطنية
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وبـناًء على ذلك، جتدر اإلشارة إىل وجود جمموعات معينة من املؤشرات والبيانات ذات الصلة اليت مت                  -٤١
بلدان وفيما بينها يف عدة أقاليم وأقاليم فرعية من العامل، وذلك من أجل رصد وتقييم عملية االتفاق عليها داخل ال

وبإمكان البلدان األطراف استخدام بعض املؤشرات يف       . التصحر وآثار تنفيذ برامج العمل الوطنية على حد سواء        
 .تقاريرها املتعلقة بتنفيذ االتفاقية

  إطار التشغيل احلايل-سادساً 

 إىل وضع موضوع املعايري واملؤشرات على رأس        ٢٠٠٧-٢٠٠٦مـد مؤمتر األطراف يف فترة السنتني        ع -٤٢
 ٧-م أ/١٥ و٧-م أ/٨ و٧-م أ/٤ و٧-م أ/١وتؤكد املقررات . جدول األعمال، بوصفه أكثر األنشطة استعجاالً

 وهناك مسائل رئيسية . على نطاق تغطية املوضوع يف دورة املؤمتر السابعة٧-م أ/٢٠ و٧-م أ/١٩ و٧-م أ/١٧و
 :ميكن تبّينها من مقررات املؤمتر، وهي كاآليت

احلاجـة إىل مواصلة إعداد املوجزات القطرية يترافق مع اختيار جمموعة مؤشرات قابلة للقياس               )أ( 
 مبسطة ومتسقة وفعالة، لتقدمي التقارير من جانب البلدان األطراف املتضررة والبلدان األطراف املتقدمة؛

توجـيه طلب إىل فريق اخلرباء لتنفيذ برنامج عمله اخلاص باملعايري واملؤشرات، مع إيالء اهتمام                )ب( 
خاص إىل النهج التشاركية واملتكاملة املتعلقة بنظم املعايري واملؤشرات، بقصد حتديد أهداف قابلة للقياس ومقيدة               

 .بإطار زمين وحمددة التكلفة

  املوجزات القطرية-ألف

ـ    -٤٣ املوجزات القطرية  ر بالذكر أنه ُرحِّب أثناء الدورة الثالثة للجنة استعرا ض تنفيذ االتفاقية ب            مـن اجلدي
ومن شأن االنتقال من مرحلة احلصول على معلومات        . باعتـبارها أداة واعدة لعرض البيانات عن تنفيذ االتفاقية        

يز قدرات هيئات التنسيق الوطنية     متقطعة ومشتتة إىل احلصول على إحصاءات منسقة وموثوقة أن يساعد يف تعز           
 .على التقييم، ويسهل أيضاً استعراض عملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 :ومت حتديد أغراض األدوات على النحو التايل -٤٤

القيام على حنو تشاركي برصد وتقييم حالة تردي األراضي ومكافحة التصحر على حنو يشمل               )أ( 
  االقتصادية؛- األحيائية واالجتماعية -يائية البارامترات الفيز

 ضمان إمكانية مقارنة النتائج على مر السنني يف اجملاالت ذات األمهية اخلاصة بالنسبة لالتفاقية؛ )ب( 

 تعزيز مستوى التأهب وفعالية التدابري املتخذة لتنفيذ االتفاقية؛ )ج( 

 .قيةتعزيز مشاركة اجملتمع املدين يف تنفيذ االتفا )د( 
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ريقاً عامالً خمصصاً لتحسني إجراءات تقدمي املعلومات، ال  ف٧-م أ/٨وأنشأ مؤمتر األطراف مبوجب مقرره  -٤٥
وكلّف الفريق العامل، وفقاً    . سيما على الصعيد الوطين، فضالً عن جودة وشكل التقارير املتعلقة بتنفيذ االتفاقية           

 :وفقاً الختصاصاته، مبا يلي

 خمتارة من املؤشرات القابلة للقياس املبسطة واملتسقة والفعالة، لتقدمي التقارير من            اقتراح جمموعة  )أ( 
 جانب البلدان األطراف املتضررة والبلدان األطراف املتقدمة؛

 توضيح دور املعايري واملؤشرات يف إعداد التقارير؛ )ب( 

نات اليت ميكن إدخاهلا على     توضـيح دور املوجزات القطرية يف تقدمي التقارير الوطنية والتحسي          )ج( 
 .استخدامها

جلنة العلم والتكنولوجيا إىل املضي قُدماً يف جمال توحيد النظم          وعـالوة على ذلك، دعا مؤمتر األطراف         -٤٦
والبـيانات واملعلومـات املـتعلقة برصد تقييم تردي األراضي والتصحر، وإىل املساعدة يف وضع مناذج موحدة                 

 . االقتصادية اليت سُتستخدم يف صياغة املوجزات القطرية-حيائية واالجتماعية  األ-للمؤشرات الفيزيائية 

وتكتسـي جودة املؤشرات اليت ميكن التحقق منها موضوعياً أمهية كبرية بالنسبة للجهود الناشئة املتعلقة                -٤٧
إىل جتديد أو حتسني    باتفاقـية األمـم املتحدة ملكافحة التصحر والرامية إىل تكوين رؤية استراتيجية للموضوع و             

واملشكلة ال تكمن يف االفتقار إىل املؤشرات، بل يف اختيار          . إجراءات تبليغ املعلومات وجودة التقارير وأشكاهلا     
ومن الضروري معايرة املؤشرات كما ينبغي على خمتلف الصعد من أجل تعزيز كل . املناسب منها لبلد طرف معني

 . فهم عمليات التصحرمن تنفيذ برامج العمل الوطنية وحتسني

  توصيات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا اخلامسة-باء 

شددت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا اخلامسة على ضرورة وضع مؤشرات موجهة حنو حتقيق                -٤٨
 : مبا يليوعالوة على ذلك، وجهت اللجنة نداءين متصلني باملوضوع للقيام. نتائج على الصعيد الوطين

مواصـلة حتديد االنتشار املكاين للفقر باالقتران مع التشديد على وجود وحدات معنية باملناظر               )أ( 
الطبيعـية لتقييم األثر الذي ُيحدثه اإلنسان يف ُنظم األراضي، مبشاركة السلطات احمللية واملنظمات غري احلكومية                

 ُنُهج تعاجل تردي التربة والتصحر؛واملعلومات املرجتعة من اجملتمعات احمللية لتطبيق 

وضـع نظم متكاملة بشأن بارامترات ومؤشرات تقييم خماطر اجلفاف والتصّحر ووضع مقاييس              )ب( 
هلشاشـة األوضـاع لدعم إطار استراتيجي هدفه احلّد من قابلية التأثر بالتغريات البيئية املفاجئة واملتدرجة على                 

ّية على خمتلف الصعد، ميكن أن متكّن املؤشرات أصحاب املصلحة          ومـن خالل توضيح الصالت السبب     . السـواء 
 .اإلقليميني واحملليني من التدخل يف جمال األراضي بوعي أكرب

ويبّين هذان النداءان حاجة ملحة إىل التحول من الطريقة التقليدية املُتبعة يف التعامل مع جوانب الرصد                 -٤٩
وميكن أن يراعي أي موجز قطري حمّسن       .  إىل هنج أكثر تكامالً وعملية     والتقييم يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر     
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هـذه االنشـغاالت عن طريق الترويج لتطبيق إطار حتليل مستوىف من شأنه أن يساعد البلدان على تنفيذ الرصد                   
 .والتقييم بشكل متكامل وعملي املنحى وتشاركي

  احلاجة إىل حتقيق االتساق والترابط-جيم 

اً أن مثة حاجة واضحة إىل حتقيق الترابط فيما بني خمتلف القياسات والربامج املستنبطة بشأن               يـبدو أيض   -٥٠
وينبغي على سبيل املثال تطوير مجيع أدوات الرصد        ). ٧-م أ /١٩ و ٧-م أ /١انظر املقررين   (املعـايري واملؤشرات    

بوسائل (والتكنولوجيا على الترويج هلا     املنهجـية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، اليت تعكف جلنة العلم            
) منها القيام بذلك يف إطار فريق اخلرباء والفريق العامل املخصص املعين بعملية تقدمي التقارير واملوجزات القطرية               

أو /ومؤشرات الفريق االستشاري العلمي والتقين التابع ملرفق البيئة العاملية ومؤشرات اإلدارة املستدامة لألراضي و            
 .رات تقدير حالة تدهور األرض، وذلك على حنو تدعم فيه هذه األدوات واملؤشرات وتكمل بعضها البعضمؤش

ومـن الواضـح أن من شأن توخي االتساق يف النهج املُتبعة بصدد مجيع الربامج على اختالفها أن يعود             -٥١
يري الئق، فإن من املمكن أيضاً      ويف حال توفري نظام مؤشرات ومعا     . بالـنفع على البلدان األطراف إىل حد كبري       

استخدام موجز قطري حمّسن كجزء من نظام الرصد والتخطيط على الصعيد الوطين، والعمل يف نفس الوقت على 
غري أن هذا املوجز يكون أكثر فائدة إذا أصبح جزءاً من إحدى املبادرات الوطنية الشاملة               . حتسني جودة البيانات  

وعالوة على ذلك،   . االتفاقات البيئية املتعددة األطراف أو الرصد البيئي      /التصحر/ةفيما خيص برامج العمل الوطني    
ميكـن أيضـاً تشجيع البلدان العاكفة على إعداد كل من برامج العمل الوطنية يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر                   

وضع هتج تآزرية يف    ناخ، على   وبرامج العمل الوطنية للتكيف يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري امل            
 .إطار معاجلة مسألة شدة التأثر بظاهريت تغري املناخ والتصحر

  السبيل املقترح للمضي قدماً-سابعاً 

  النطاق-ألف 

يتضح من األعمال املُضطلع هبا سابقاً بشأن املعايري واملؤشرات يف  إطار جلنة العلم والتكنولوجيا أن من                  -٥٢
وميكن من خالل االطالع على الشكل الوارد أدناه .  أنواع املؤشرات املُقرر وضعها بوضوح حتديد ماهيةالضروري

 :متييز ثالثة أنواع رئيسية من الرصد والتقييم، وهي كالتايل

رصد وتقييم تنفيذ االتفاقية مبؤشرات ُتسمى مؤشرات التنفيذ اليت تبني كيفية اعتماد التوصيات              )أ( 
وهذا أمر يتصل بالتقييم أكثر     . يذها على الصعيد الوطين بواسطة برامـج العمـل الوطنية       املتعلقة باالتفاقية وتنف  

 منه بالرصد؛

رصد وتقييم تأثري تنفيذ برامج العمل الوطنية مبؤشرات ُتسمى مؤشرات التأثري اليت من املفروض               )ب( 
 لى أرض الواقع؛أن تسمح بتقييم الكيفية اليت يغري هبا تنفيذ برامج العمل الوطنية الوضع ع

 .رصد وتقييم عمليات التصحر على املستوى الوطين )ج( 
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 . اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر- الوكالة األملانية للتعاون التقين-مرصد الصحراء الكربى والساحل :املصدر

تابعة اجلهود الرامية إىل مكافحة التصحر      ومن اجلدير بالذكر أن رصد وتقييم تأثري تنفيذ االتفاقية يعين م           -٥٣
وعليه، فإن مؤشرات العمليات    . الـيت تـدل ضـمناً على إجراء رصد وتقييم صحيحني جلميع العمليات املعنية             

 .وتأثريات تنفيذ برامج العمل الوطنية ترتبط ببعضها البعض ارتباطاً جوهرياً

اجلة مشكلة التصحر يستند إىل عملية التقييم املتكامل وميكن أن يساعد اتباع هنج حتليلي عملي املنحى ملع  -٥٤
وإطار حتليل القوى احملركة والضغط واحلالة والتأثري واالستجابة، يف حتديد نظام فّعال لرصد وتقييم تنفيذ برامج                

ينامية العمـل الوطنية، وبالتايل، حتديد مؤشرات تأثري تنفيذ الربامج املذكورة واملتصلة مبؤشرات حالة التصحر الد              
ومن شأن هذا النهج أن يقوم على إسهام فعال يف حتسني عملية تقدمي التقارير املتعلقة باالتفاقية من                 . واجتاهاتـه 

 .الئق ومكّيفخالل إعداد موجز قطري 

وقـد ال تكمن املشكلة الرئيسية للمؤشرات املتعلقة بتنفيذ االتفاقية على مجيع الصعد يف حتديد املؤشرات، ولكن       -٥٥
التوصـل إىل اتفاق سياسي مشترك ووضع إطار منطقي مشترك لفهم أسباب التصحر وتبعاته لكي يكون بوسع املرء                  يف  

ومن الضروري، عند االقتضاء، تقدمي     . حتديـد ماهية ما ينبغي رصده، وذلك من أجل تقييم جودة عملية تنفيذ االتفاقية             
بشأن هذه املسألة، لربط مؤشرات التأثري مبؤشرات التنفيذ، كي         املساعدة، إىل الفريق العامل املخصص يف النهوض بأعماله         

 .ما يتسىن االستمرار يف االضطالع بعملية حتسني متكررة بني األنواع الثالثة من الرصد والتقييم

  املفهوم-باء 

ويراعي ال بد أن يراعي أي تطوير إضايف بشأن الرصد والتقييم يف إطار االتفاقية السياق املذكور آنفاً،                  -٥٦
 عـلى حنـو أدق املقررات والتوصيات املعتمدة أثناء مؤمترات األطراف والدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ                

 

برامج العمل
 الوطنية

 رصد وتقييم حالة
 التصحر وديناميتيه

 رصد وتقييم تأثري
 اإلجراءات يف إطار برامج العمل الوطنية

 : اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر برامج العمل الوطنية يف إطار-الشكل
 ما الذي ينبغي رصده وتقييمه؟

 
 رصد وتقييم جودة 
 عملية تنفيذ االتفاقية

      املستوى الدويل

    املستوى الوطين

 املستوى احمللي
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وخاصةً التقييم املتكامل وإطار القوى احملركة والضغوط       (االتفاقـية، واملعلومـات القائمة، واملنهجيات املتوفرة        
على حنو حيقق أغراض البلد املعين، وضرورة توفري        صد والتقييم   ، وضرورة إجراء الر   )واحلالـة واآلثار واالستجابة   

 .إمكانية مقارنة املعلومات على الصعيدين اإلقليمي والعاملي

ويف هذا السياق يعترب مزية تطوير املوجزات القطرية أداة متينة لتوفري أول جمموعة من املعايري واملؤشرات                 -٥٧
فيذ برامج العمل الوطنية، بوصفها حافزاً لالضالع مبزيد من األعمال          املشـتركة بشأن عمليات التصحر وتأثري تن      

وميكن اقتراح موجز   . املتعلقة هبذه املسألة، أمراً ضرورياً، وخصوصاً على مستوى كل واحد من البلدان األطراف            
 :قطري منوذجي مؤلف من األجزاء الثالثة التالية

 خدمة بشكل شائع واملتصلة بالبلدان األطراف كافة؛جمموعة صغرية من املؤشرات األساسية املُست )أ( 

مؤشرات إقليمية تراعي أطر التقييم املُتفق عليها إقليمياً واملسامهات املقدمة من شبكات الربامج              )ب( 
 املواضيعية؛

جزء مرن من هنج قطري معني يستند إىل إطار ُمحدد وطنياً لرصد التصحر وتقييمه، باستخدام                )ج( 
 .اسية ُيشترك يف االتفاق عليها ودمج اخلربات على الصعيد احملليمبادئ عمل أس

ومع أن املوجز القطري يكفل إمكانية مقارنة النتائج على مر السنني يف جماالت هلا أمهية خاصة بالنسبة                  -٥٨
ن األطراف من ، فإن من شأنه أن يبدي مرونة كافية لتمكني كل واحد من البلدا)عاملياً وإقليمياً ووطنياً(لالتفاقية 

 .وضع نظام معايري ومؤشرات خاص به، مع مراعاة سياقه الوطين ودمج اخلربات على الصعيد احمللي

وميكـن تنفيذ اجلزء األول مباشرةً باختيار مؤشرات أساسية ُمستخدمة بشكل شائع، كمؤشر القحولة،               -٥٩
 من قواعد البيانات التقليدية املتوفرة يف والغطـاء النـبايت، واستخدام األراضي، ومنو السكان، وذلك باالستفادة       

ومن شأن هذه اجملموعة الصغرية     . أو املتوفرة على املستوى العاملي، واستخدام نظم مراقبة األرض        /معظم البلدان و  
 .إجراء أول استعراض عام مبعلومات موحدة ومتسقة وقابلة للمقارنةمن املؤشرات أن متكّن كل بلد من 

زء الثاين على إشراك كل واحد من البلدان يف بعض االتفاقات املُربمة على الصعيد              ويـتوقف تنفـيذ اجل     -٦٠
ومن شأنه أن يرتكز إىل نتائج األعمال . معايري ومؤشرات الرصد والتقييماإلقليمي أو الصعيد دون اإلقليمي بشأن 

وميكن، بشكل  . ون اإلقليمي املُضـطلع هبا يف ميدان حتديد معايري ومؤشرات مشتركة على املستويني اإلقليمي ود            
 يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وشبكة الربامج املواضيعية ١أكثر حتديداً، دمج شبكة الربامج املواضيعية 

 يف أسـيا، ونتائج األعمال املتعلقة باملشاريع دون اإلقليمية، دجماً مباشراً يف املوجزات القطرية لكي تستخدمها      ٤
 .شبكات الربامج املواضيعيةومن شأن ذلك أن يعزز . تؤيد هذه األطرالبلدان اليت 

ومن شأن مفهوم اجلزء الثالث، املتفق مع توصيات مؤمتر األطراف وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، أن يستند                 -٦١
وتتمثل . أعالهإىل هنـج أكـثر عملية ومنهجية بشأن ظاهرة التصحر باالستفادة من عملية التقييم املتكامل املذكورة                 

الفكـرة مـن وراء ذلك يف وضع إطار منطقي باستخدام قائمة بأسباب التصحر وتبعاته، وذلك باالستفادة من إطار                   
القـوى احملـركة والضغط واحلالة والتأثري واالستجابة، الذي من شأنه أن يسمح بتحديد القيود اليت تسهل معاجلتها                  
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كلة املتعلقة بإرساء هذه األطر املنطقية إىل هنج تشاركي يعمل على إشراك            ويرتكز حتديد املش  . واإلجـراءات املُحتملة  
ومن شأن  . فيزيائية إحيائية مباشرة وغري مباشرة     اقتصادية ال دوافع     -مجيع أصحاب املصلحة ويشمل دوافع اجتماعية       

 واحلالة واآلثار   إطار القوى احملركة والضغط   هـذه األطـر املنطقـية أن تسـّهل حتديد مؤشرات ملموسة باستخدام              
 .وُتعطى األولوية للمناطق املتضررة. واالستجابة، وحتديد منوذج تقييم معني، ومن شأهنا أيضاً أن تكون عملية املنحى

كأعمال مرصد الصحراء الكربى (وأِعّدت مبادئ توجيهية عديدة لتنفيذ هذه املنهجية ومن املمكن استعراضها  -٦٢
ومن شأن هذه العملية أن تكون منخفضة التكلفة ألن         ). بحوث املتعلقة باملناطق القاحلة   والساحل واملعهد األرجنتيين لل   

معظم املعلومات متوفرة بالفعل، وكما أنه ُيعاد توجيهها يف الغالب بطريقة تتسم بطابع عملي أكثر وموجهة أكثر حنو                  
ا من االمتثال لتوصيات االتفاقية ومواصلة      ومن شأهنا أن تكون مفيدة ألهنا تزود البلدان بأداة متكنه         . حتقـيق األهداف  

ومن شأن  . إعداد اخلطط االستراتيجية باالستناد إىل تكوين فهم صحيح للعمليات املتعلقة باإلجراءات املُتخذة وآثارها            
 .املرونة اليت تتسم هبا األداة أن جتعلها يف هناية املطاف قابلة للتكيف مع األطر واملنهجيات القائمة

ن هذه املنهجية العملية املنحى أن تفسح يف مرحلة ثانية اجملال بشكل أفضل أمام حتديد أهداف                من شأ و -٦٣
والفهـم الصـحيح للعملية مثالً يفسح اجملال لتحديد الدوافع األساسية املتعلقة بشدة تعرض املناطق               . ملموسـة 

ترتيب متسلسل ملموس   ك، ميكن حتديد    لذل.  االقتصادية والفيزيائية األحيائية   -املتضررة من النواحي االجتماعية     
 .لألولويات بالتالزم ما يتعني اختاذه من إجراءات

 شـأن االستمرار يف إعداد املوجزات القطرية أن يفسح اجملال يف نفس الوقت أمام حتديد مؤشرات تتعلق                  ومـن  -٦٤
وعملية حتديد تلك املؤشرات . رر أن ُينظر فيهابتنفيذ االتفاقية، إىل جانب الفريق العامل املخصص املعين بتقدمي التقارير املُق        

 .A/AC.241/INF.4ميكن أن يساعد عليها إىل حد كبري االستعراض السليم للمؤشرات املقترح يف الوثيقة 

 املهم على املستوى اإلقليمي البدء يف حتديد موجز إقليمي من شأنه أن يستفيد من البيانات املُجمعة                 ومن -٦٥
قطرية اليت من شأهنا أن تفسح اجملال لتحسني فهم العمليات والقدرات الرئيسية ملواجهة             إلعـداد املوجـزات ال    

شبكات الربامج املواضيعية طرفاً رئيسياً من األطراف       وقد تكون   . التحدي املتعلق مبكافحة التصحر يف كل مرفق      
 وجتميع البيانات وصياغة    صاحبة املصلحة على هذا املستوى عن طريق تعزيز تقاسم املعلومات والتكنولوجيات،          

 .التقارير، وتسهيل عمليات تبادل املوارد البشرية

  الغرض-جيم 

، محل البلدان   ٧-م أ /٨قد يكون الغرض األساسي من حتسني املوجز القطري، مثلما هو حمدد يف املقرر               -٦٦
 :كاآليتوتكون األغراض احملددة . على إجراء تقييم مبين على فهم العمليات بشكل مبسط ومنطقي

حتديد جمموعة صغرية من املؤشرات     : إعـداد موجز قطري منوذجي باتباع ثالث خطوات، هي         )أ( 
األساسـية املُستخدمة بشكل شائع واملتصلة جبميع البلدان األطراف؛ وتقدمي مقترح بشأن اتباع هنج إقليمي يعزز       

هية لتحديد جزء مرن يستند إىل إطار       دور شـبكات الربامج املواضيعية؛ وتقدمي مقترح بشأن إعداد مبادئ توجي          
 قطري معني وُمحدد وطنياً ويعمل على دمج اخلربات على الصعيد احمللي؛
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رفع مستوى الترابط واالتساق بني خمتلف األدوات املُستحدثة من جانب املؤسسات العاملة يف              )ب( 
ذلك شبكات الربامج املواضيعية، واإلدارة     جمال املعايري واملؤشرات، مع مراعاة مجيع املبادرات ذات الصلة، مبا يف            

 املستدامة لألراضي يف إطار مرفق البيئة العاملية أو تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية، وتقدير حالة تدهور األرض،
 ؛يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخوبرامج العمل الوطنية للتكيف 

ات تنفيذ برامج العمل الوطنية بالتشاور الوثيق مع الفريق العامل املخصص           تسهيل حتديد مؤشر   )ج( 
 ومبا يتفق واملوجز القطري املُقترح؛

وضع تشـجيع الـنهج التشاركية واملتكاملة اليت تعمل على إشراك مجيع أصحاب املصلحة يف                )د( 
 .ةاملعايري واملؤشرات عند االقتضاء، ويف استخدامها على املستويات املناسب

 :وتتمثل األهداف وااللتزامات امللموسة املُقترحة فيما يلي -٦٧

 :يف األجل القصري )أ( 

 إعداد دليل حمّسن مساعدة على تقدمي التقارير، يكون جاهزاً للدورة التاسعة ملؤمتر األطراف؛ `١` 

ملؤشرات يف  يلـزم بلد واحد على األقل نفسه بالنسبة لكل مرفق تنفيذ إقليمي بدمج املعايري وا               `٢`
 .املوجز القطري قبل انعقاد دورة املؤمتر التاسعة

 :يف األجل املتوسط )ب( 

قيام نسبة مخسني يف املائة من البلدان األطراف املتضررة بدمج املعايري واملؤشرات يف موجزاهتا القطرية                `١`
 رحلة األوىل؛قبل انعقـاد دورة املؤمتر العاشرة، مستخدمة كخط أساس البلدان الرائدة يف امل

إضـفاء الطابع املؤسسي على املؤشرات على املستوى الوطين يف بلدين على األقل بالنسبة لكل مرفق                 `٢`
 .تنفيذ إقليمي، وذلك يف إطار عملية تقدمي التقارير وقبل انعقاد دورة املؤمتر العاشرة

 :يف األجل الطويل )ج( 

 واملؤشرات يف تقاريرها الوطنية كأداة عادية لتقدمي التقارير         قيام البلدان األطراف املتضررة بدمج املعايري      `١`
 عن حالة التصحر وآثار تنفيذ برامج العمل الوطنية؛

إضـفاء البلدان األطراف املتضررة الطابع املؤسسي على معايريها ومؤشراهتا باتباع هنج تشاركي، مع               `٢`
 ا؛مراعاة احتياجات مجيع األطراف أصحاب املصلحة واقتراحاهت

مـراعاة آثـار الـتجارب على املستوى احمللي وتقييمها من خالل التقارير القطرية، واعتبارها دروساً          `٣`
 .مستفادة ملكافحة التصحر
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  اإلجراءات االستراتيجية املُتخذة حىت انعقاد الدورة املقبلة ملؤمتر األطراف-دال 

ومن شأن الفريق أن يعمل على حنو وثيق        . هميكن إنشاء فريق عامل من أجل بلوغ الغرض املذكور أعال          -٦٨
مع مراعاة نتائج الفريق العامل املخصص املعين بتقدمي التقارير والفريق احلكومي الدويل العامل بني              مع األطراف،   

تقدير حالة تدهور األرض وشبكات الربامج املواضيعية ومرفق البيئة العاملية          الـدورات، وبالـتعاون مع مشروع       
ومن شأن األعمال املُضطلع هبا أن تكون موجهة حنو حتقيق نتائج           . املصلحة اآلخرين ذوي الصلة   ومجيع أصحاب   

ومن شأن الفريق العامل أن     . من أجل تقدمي موجز ملموس مبين على املعارف القائمة واملُستعرضة واجملمعة بالفعل           
 األرض خدمة العملية وتقدمي جمموعة وُيطلب إىل مشروع تقدير حالة تدهور. يتوىل صياغة املوجز القطري اجلديد

 .دنيا من املؤشرات املشتركة، كما هو مبني يف اجلزء األول من املوجز القطري

ويـتعني إعـداد دليل إرشادات وجمموعة أدوات ملساعدة البلدان األطراف املتضررة يف إعداد موجزاهتا                -٦٩
اجلزء الثالث، مبا يف ذلك عرض واضح للنهج        وتتضـمن الدليل مبادئ توجيهية منهجية بشأن إعداد         . القطـرية 

وُتدرج يف املوجزات القطرية تفاصيل االتصال املتعلقة باملؤسسات األساسية املستعدة ملساعدة           . املفاهـيمي املُتبع  
 .البلدان ومراكز التنسيق يف هذه املؤسسات

وُتجرى مشاورات مع البلدان . تربعةاملشروع لالختبار يف البلدان الرائدة بالتعاون مع املشاريع املوُيخضع  -٧٠
مـن أجل ضمان التطابق مع برامج العمل الوطنية وبرامج العمل دون اإلقليمية وبرامج العمل اإلقليمية، وتقّدم                 

 .نتائج املرحلة األوىل يف الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

الدروس الرئيسية املستفادة من البلدان الرائدة ونتائج       املوجز القطري مع مراعاة     ويف مرحلة ثانية، ينقّح      -٧١
ومـن اجلدير بالذكر أن من الضروري التقدم بتوصيات فيما يتعلق بكيفية استنباط األهداف من               . املشـاورات 

استخدام املوجز القطري وباالحتياجات يف جمال بناء القدرات الناشئة عن استخدام املوجز، وبإمكانية إعداد موجز 
وينبغي بذل جهود ترمي إىل مواصلة وضع مؤشرات        . شبكات الربامج املواضيعية  إقلـيمي، بتوازن مع     قطـري   

ومن شأن  . والفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات     التنفـيذ، مـع مراعاة أعمال الفريق العامل املخصص          
 .عة ملؤمتر األطرافالنواتج النهائية أن ُتقدم مبعية االستنتاجات والتوصيات أثناء الدورة التاس

  االستنتاجات والتوصيات-ثامناً 

جلـنة العلم والتكنولوجيا، إذ تأخذ يف اعتبارها توصيات مكتبها يف هذا الشأن، قد ترغب يف النظر يف                  و -٧٢
الكيفـية الـيت ميكن هبا إعداد مبادئ توجيهية بشأن استخدام املعايري واملؤشرات يف التقارير الوطنية واملوجزات                 

رية، وأن تركز على تقدمي هذه املبادئ التوجيهية لكي تنظر فيها يف الدورة املقبلة، كطريقة للمضي قدماً يف                  القط
 .تناول هذه املسألة

وعـالوة على ذلك، فإن أعمال املتابعة اليت تضطلع هبا اللجنة بشأن املعايري واملؤشرات ينبغي أن تعكس           -٧٣
 إىل توافق يف اآلراء بشأن وضع إطار متكامل للتقييم يستخدم يف دعم             املبادرات السابقة وتواصل السعي للتوصل    

 .برامج العمل، بترافق مع توخي الوضوح يف رصد ميزانية لذلك
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باالسـتناد إىل أعمال فريق اخلرباء والفريق العامل املخصص، قد ترغب اللجنة يف إسداء النصح بشأن                و -٧٤
 . القطري، بناًء على توصية مكتبها وفريق اخلرباءاالختصاصات املتعلقة مبواصلة إعداد املوجز

وقـد ترغب اللجنة أيضاً يف التوصية بتحقيق الترابط فيما بني النهج اإلقليمية والعاملية لرصد التصحر،                 -٧٥
االتفاقات /التصحر/والتأكـيد على ضرورة دمج املوجزات القطرية يف مبادرة شاملة بشأن برامج العمل الوطنية             

 .تعددة األطراف ونظم رصد البيئةالبيئية امل

 ـ ـ ـ ـ ـ

 

 


