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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  الدورة العاشرة

  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ٢٠-١١وون، مجهورية كوريا، تشانغ
  من جدول األعمال املؤقت‘ ٣‘)أ(٤البند 

  اءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت تقدم إىل مؤمتر األطرافحتسني إجر
استخدام اإلجراء املتكرر فيما يتعلق بتقييم التنفيذ، مبا يف ذلـك مؤشـرات األداء              

  واألثر، واملنهجية، وإجراءات اإلبالغ
ة وإطار   احملدد يف اخلط   ٤أفضل السبل لقياس التقدم احملرز يف حتقيق اهلدف االستراتيجي          

  )٢٠١٨-٢٠٠٨(العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

 ٤أفضل السبل لقياس التقدم احملرز يف حتقيق اهلـدف االسـتراتيجي                
احملدد يف اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجـل    

  )٢٠١٨-٢٠٠٨(تعزيز تنفيذ االتفاقية 

  مانةمذكرة من األ    
  موجز    

هذه الوثيقة من إعداد اآللية العاملية بالتشاور مع األمانة، وفقاً للمرفق الثاين مـن                
 ٤مؤشرات تقييم األثر املؤقتة املتعلقة باهلـدف االسـتراتيجي          : ٩-م أ /١٣ملحق املقرر   

وهي تقّدم املنطق واملنهج اللـذين ينبغـي هلـاتني        . وإسناد اإلبالغ بشأهنا وخط أساسها    
ؤسستني التابعتني لالتفاقية التقيد هبما يف وضع املبادئ التوجيهية لإلبالغ عـن التقـدم              امل

 احملدد يف اخلطة وإطـار العمـل االسـتراتيجيني          ٤احملرز يف حتقيق اهلدف االستراتيجي      
  ).االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

 ICCD/CRIC(8)/5/Add.7التوصيات الواردة يف الوثيقـة      وتستند هذه الوثيقة إىل       
 مـن   ٤النظر يف أفضل طريقة لقياس التقدم احملرز يف حتقيق اهلدف االستراتيجي            "املعنونة  

وتبني أيضاً  . ، وتقدم توجيهات تكميلية واملزيد من املشورة املنهجية املعمقة        "االستراتيجية
 إلرشاد عملية اسـتعراض األداء وتقيـيم        كيف ستحلل مؤسسات االتفاقية هذه البيانات     

  ).جلنة االستعراض(تنفيذ االستراتيجية من قبل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية 
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وترد يف الفصل الثاين املتطلبات الرئيسية لرصد التقدم احملرز يف حتقيـق اهلـدف                
ت ، مبا يف ذلك معلومات مسبقة عن بعض املكونات األساسـية ملؤشـرا            ٤االستراتيجي  

؛ يف حني يرد يف الفصل الثالث وصف عام للتحليل          ٤التأثري املتعلقة باهلدف االستراتيجي     
ويقدم الفصل  . وللكيفية اليت ُيتوقع أن ُتستخَدم هبا البيانات اجملمعة بواسطة تلك املؤشرات          

الرابع عرضاً موجزاً للمشاكل اليت ميكن مواجهتها يف مجع البيانـات املتعلقـة باهلـدف               
 وحتليلها، بالنظر إىل الدروس املستفادة والتحديات املعترضة خالل جولـة   ٤اتيجي  االستر

أو معاجلة هذه املشاكل لضمان     /وُيقترح أيضاً عدد من احللول لتجنب و      . اإلبالغ الرابعة 
  . أقصى قدر من السالمة يف عملية اإلبالغ باالستناد إىل املمارسات اجليدة يف تقييم اآلثار

ستعرض جلنة االستعراض ما يرد يف هذه الوثيقـة مـن اقتراحـات             وُيتوقع أن ت    
مـؤمتر  (وتوصيات، هبدف تقدمي مشروع مقرر إىل مؤمتر األطراف يف دورته العاشـرة             

وقد تود األطراف أيضاً أن تنظر يف وضع غايات حمـددة ملؤشـرات             ). األطراف العاشر 
 مؤمتر األطـراف، وضـع      وسريشد هذا املقرر، بعد اعتماده من     . ٤اهلدف االستراتيجي   

  .٢٠١٢يناير /كانون الثاينمناذج إبالغ مفصلة جلولة اإلبالغ املقبلة املقرر بدؤها يف 
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٨-١  ...................................................مقدمة ومعلومات أساسية  - أوالً  
  ٥  ٢٨-٩  .....٤متطلبات اإلبالغ املتعلقة بقياس التقدم احملرز يف حتقيق اهلدف االستراتيجي   - ثانياً  

  ٥  ١٨-٩  ....................................٤مؤشرات اهلدف االستراتيجي   - ألف     
  ١٢  ٢٨-١٩  ..................................................تقييم اآلثار الذايت  -  باء     

  ١٥  ٣٤-٢٩  ..................٤االستخدام املزمع للبيانات اجملمعة بشأن اهلدف االستراتيجي   - ثالثاً  
  ١٦  ٣٦-٣٥  ........مشاكل اإلبالغ املتوقعة واحللول املقترحة باالستناد إىل املمارسات اجليدة  - رابعاً  

  ١٧  ٣٩-٣٧  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - خامساً  
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  مقدمة ومعلومات أساسية  -أوالً 
، )مؤمتر األطـراف  (اعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر            -١

، اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ           ٨-م أ /٣يف مقرره   
  ).االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية 

وحتدد االستراتيجية أربعة أهداف استراتيجية طويلة األجل ومؤشرات إرشادية لتقييم             -٢
ويف الـدورة   . آثار تنفيذ تلك األهداف، وهي مؤشرات يتعني املضي يف حتسينها وتنقيحهـا           

شروع يف اختـاذ  ، طلبت األطراف إىل األمانة ال   )اللجنة(السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية      
  .)١(٤إجراءات مع اآللية العاملية هبدف املضي يف حبث املؤشرات املتصلة باهلدف االستراتيجي 

 تعبئة املوارد لدعم تنفيذ االتفاقية عن طريـق بنـاء           ٤ويتناول اهلدف االستراتيجي      -٣
  . شراكات فعالة بني اجلهات الفاعلة الوطنية والدولية

وعلى وجه التحديد، يـنص األثـر       . سائل مالية وسياساتية  وتتصل آثاره املتوقعة مب     -٤
إتاحة املزيد من املوارد املالية والتقنية والتكنولوجيـة للبلـدان الناميـة            " على   ١-٤املتوقع  

األطراف املتأثرة، وحيثما يكون ذلك مناسباً يف بلدان وسط وشرق أوروبا، يف سياق تنفيذ              
 إىل حتسني هتيئة بيئة السياسات العامة لكفالة تنفيذ ٢-٤ع ، يف حني يشري األثر املتوق"االتفاقية

  .االتفاقية على مجيع الصعد
، قدمت األمانة واآللية العاملية جمموعـة مـن         ICCD/CRIC(8)/5/Add.7ويف الوثيقة     -٥

، وهي مؤشرات ُوضعت بالتشاور مـع  ٤مؤشرات تقييم اآلثار املتصلة باهلدف االستراتيجي  
 الوكاالت ومعنية باإلبالغ، وبتوجيـه مـن مكـتيب جلنـة العلـم      فرقة عمل مشتركة بني 

  . والتكنولوجيا وجلنة االستعراض
 أن يعتمد بصفة مؤقتة املؤشرات الـيت        ٩-م أ /١٣وقرر مؤمتر األطراف، يف مقرره        -٦

وضعتها األمانة واآللية العاملية، وذلك هبدف استعراض فعاليتها ومدى مالءمتها لقياس األداء            
، متشياً مع ما أوصت بـه       )٢( فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية يف هناية جولة اإلبالغ األوىل         واآلثار

  .)٣(األطراف والكيانات املبلغة األخرى من حتسينات يتعني إدخاهلا
وتستند هذه الوثيقة إىل مؤشرات ومنهجيات وإجراءات قياس التقدم احملرز يف حتقيق              -٧

، وتقـدم عناصـر     ICCD/CRIC(8)/5/Add.7 الوثيقة    اليت ُعرضت يف   ٤اهلدف االستراتيجي   
إبالغ إضافية وتوجيهات ومشورة منهجية تكميلية فيما يتعلق بوضع مناذج اإلبالغ وعمليـة   

  . مجع البيانات وما يلي ذلك من حتليل تقوم به مؤسسات االتفاقية وهيئتاها الفرعيتان
__________ 

 .٢٢، الفقرة ICCD/CRIC(7)/5الوثيقة  )١(

 .١، الفقرة ٩-م أ/١٣املقرر  )٢(

 .٢٤، امللحق، الفقرة ٩-م أ/١٣املقرر  )٣(
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 ٤م املتصلني باهلدف االسـتراتيجي      وهذه العناصر التكميلية املتعلقة باإلبالغ والتقيي       -٨
نابعة من الدروس املستفادة خالل جولة اإلبالغ الرابعة يف إطار االتفاقية ومـن نتـائج أول                

 جلنة االستعراض يف دورهتا التاسعة      ااستعراض ألداء االستراتيجية وتقييم لتنفيذها أجرهت     عملية  
  .٢٠١١فرباير /املعقودة يف شباط

بالغ املتعلقة بقياس التقـدم احملـرز يف حتقيـق اهلـدف            متطلبات اإل   -ثانياً   
  ٤االستراتيجي 

  ٤مؤشرات اهلدف االستراتيجي   -ألف   
 بغية قياس حالـة حتقيـق       ٤ُوضعت مؤشرات اآلثار املتعلقة باهلدف االستراتيجي         -٩

بة التغريات املتوقعة من اهلدف طويل األجل املتمثل يف تعبئة موارد مالية كبرية وكافية ومناس             
  .)٤(التوقيت وأشكال دعم أخرى ملساعدة البلدان النامية األطراف املتأثرة على تنفيذ االتفاقية

 ٩-م أ /١٣، اعتمد املقرر    ICCD/CRIC(8)/5/Add.7وبناًء على مقترح وارد يف الوثيقة         -١٠
غ بصفة مؤقتة سبعة مؤشرات آثار يتعني املضي يف حتسينها واستكماهلا بعد انتهاء جولة اإلبـال            

  : ويتعلق كل من هذه املؤشرات جبانب من اجلوانب التالية. األوىل يف إطار االستراتيجية
تغري النسبة املئوية إلسـهامات املـاحنني املتعـددة           :١-٤اهلدف االستراتيجي   

  األطراف يف األنشطة املتصلة باالتفاقية؛ 
ة اإلمنائية  حصة اتفاقية مكافحة التصحر من املساعد       :٢-٤اهلدف االستراتيجي   

  الرمسية الثنائية؛ 
تغري النسبة املئوية لاللتزامات املالية احملليـة لتنفيـذ            :٣-٤اهلدف االستراتيجي   

  االتفاقية؛ 
سامهات مصادر التمويل املبتكرة    ملتغري النسبة املئوية      :٤-٤اهلدف االستراتيجي   

  نشطة املتصلة باالتفاقية؛يف األ
 النسبة املئوية ملـسامهات القطـاع اخلـاص         تغري  :٥-٤اهلدف االستراتيجي   

  واملسامهات األخرى يف األنشطة املتصلة باالتفاقية؛
عدد ونوع األطر القانونية والتنظيمية أو احلـوافز          :٦-٤اهلدف االستراتيجي   

االقتصادية أو اآلليات األخرى لتـأمني أو تيـسري         
حتويل األموال من أجل تنفيذ االتفاقية، على مجيع        

  ويات؛ املست
__________ 

 .٩، الديباجة والفقرة ٨-م أ/٣املقرر  )٤(
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الوضوح يف إسناد املسؤوليات املؤسسية املتـصلة         :٧-٤اهلدف االستراتيجي   
  .بتنفيذ االتفاقية، على مجيع املستويات

 متعلقة باألثر   ٥-٤ إىل اهلدف االستراتيجي     ١-٤واملؤشرات من اهلدف االستراتيجي       -١١
 ٧-٤سـتراتيجي    واهلدف اال  ٦-٤، يف حني أن مؤشري اهلدف االستراتيجي        )٥(١-٤املتوقع  
. املؤشرات أدناه عرض موجز هلذه      ١ويرد يف اجلدول املختصر     . )٦(٢-٤ن باألثر املتوقع    امتعلق

، اليت تقدم املزيد من     ICCD/CRIC(8)/5/Add.7وينبغي قراءة هذا اجلدول باالقتران مع الوثيقة        
رايف للتطبيق  التفاصيل عن مربرات اختيار هذه املؤشرات وخصائصها األساسية واملستوى اجلغ         

  . وطرائق احلساب
ويقدم اجلدول معلومات إضافية عن تلك املؤشرات، كالغرض منها يف سياق تقييم              -١٢

، ومتطلبات البيانات احملددة، وبيان أكثر دقة ملـصادر         ٤ اآلثار املتعلق باهلدف االستراتيجي   
  ).أو وسائل التحقق(املعلومات املمكنة 

__________ 

ولوجية للبلدان النامية األطراف املتأثرة وحيثما يكـون ذلـك          إتاحة املزيد من املوارد املالية والتقنية والتكن       )٥(
 .مناسباً يف بلدان وسط وشرق أوروبا، يف سياق تنفيذ االتفاقية

 .زيادة هتيئة بيئة السياسات العامة لكفالة تنفيذ االتفاقية على مجيع الصعد )٦(
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  ١اجلدول 
  الغرض والبيانات املطلوبة ومصادر املعلومات: ٤ املتعلقة باهلدف االستراتيجي مؤشرات تقييم األثر

  مصادر املعلومات  البيانات املطلوبة  )أ(اإلسناد  الغرض منه  نوعه  وصفه  املؤشر
دف االستراتيجي اهل
١-٤  

تغري النـسبة املئويـة     
إلســهامات املــاحنني 
املتعددة األطـراف يف    
ــصلة   ــشطة املت األن

  تفاقية البا

تمويل يبني اجتاه توفري ال     ميك
من مؤسـسات متويـل     
التنمية متعددة األطراف   
لالستثمارات املتـصلة   
ــردي   ــصحر وت بالت
ــاف  ــي واجلف األراض
وغريها مـن األنـشطة     

  املتصلة باالتفاقية

برامج املؤسسات املالية اإلمنائيـة      •  دال، هاء
متعدد األطراف ومشاريعها املتصلة    
ــردي األراضــي  ــصحر وت بالت

 فواجلفا

االلتزامات املالية املتصلة باالتفاقية     •
للمؤسسات املالية اإلمنائية متعدد    

 األطراف

املساعدة اإلمنائية الرمسية متعـددة      •
األطراف املميـزة مبعـامل ريـو       

  التفاقية مكافحة التصحر

نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ      •
 )املرفقات املالية(

حمرك املعلومات املالية اخلاص بتردي      •
استعراضات احلـوافظ،   (راضي  األ

ــات  ــة، واجتاه ــات املالي والبيان
 )ج()التمويل

نظام إبالغ الدائنني التابع ملنظمـة       •
ــدان   ــة يف املي ــاون والتنمي التع

 )ج(االقتصادي

استعراضات اللجنة لألداء املتـصل      •
 وحتاليلـها   ٥باهلدف التـشغيلي    
 املتعلقة بالتدفقات املالية

 قواعد البيانات واملنـشورات ذات     •
الصلة باملؤسسات املالية اإلمنائيـة     
متعدد األطـراف وغريهـا مـن       

  )ج(الكيانات الرمسية
اهلدف االستراتيجي 

٢-٤  
حصة االتفاقيـة مـن     
ــة  ــساعدة اإلمنائي امل

  الرمسية الثنائية

يبني املوارد املالية املقدمـة       كمي
من البلـدان األطـراف     
املتقدمة إىل االستثمارات   
املتصلة بالتصحر وتـردي    

ي واجلفـاف   ــراضاأل
وغريها مـن األنـشطة     
املتصلة باالتفاقية كجـزء    
  من تعاوهنا اإلمنائي الثنائي

املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمـة      •  باء
من جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة     
ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان     

 االقتصادي

املساعدة اإلمنائية الرمسية متعـددة      •
 عامل ريواألطراف املميزة مب

برامج املؤسسات املالية اإلمنائيـة      •
الثنائية ومشاريعها املتصلة بالتصحر    

 وتردي األراضي واجلفاف

نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ      •
املرفقات املالية ومؤشـرات األداء     (

CONS-O-15( 

ك املعلومات املالية اخلاص بتردي     حمر •
البيانات املالية، واجتاهات   (األراضي  
 )ج()التمويل

نظام إبالغ الدائنني التابع ملنظمـة       •
ــدان   ــة يف املي ــاون والتنمي التع

 )ج(االقتصادي
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  مصادر املعلومات  البيانات املطلوبة  )أ(اإلسناد  الغرض منه  نوعه  وصفه  املؤشر
االلتزامات املالية املتصلة باالتفاقية     •

  للمؤسسات املالية اإلمنائية الثنائية
استعراضات اللجنة لـألداء املتـصل      •

 وحتاليلـها املتعلقـة     ٥باهلدف التشغيلي   
 بالتدفقات املالية

واملنـشورات ذات   قواعد البيانـات     •
الصلة للمؤسسات املالية اإلمنائية متعـدد      

  )ج(األطراف وغريها من الكيانات الرمسية
اهلدف االستراتيجي  

٣-٤  
تغري النـسبة املئويـة     
لاللتزامات املالية احمللية   

  لتنفيذ االتفاقية

يبني اجتاه توفري التمويل      كمي
احلكومي لالسـتثمارات   
املتصلة بالتصحر وتردي   

ــ ــاف األراض ي واجلف
وغريها مـن األنـشطة     
املتصلة باالتفاقيـة مـن     
جانب البلدان األطراف   

  النامية املتأثرة

ــصلة  •  ألف، زاي ــشاريع املت ــربامج وامل ال
بالتــصحر وتــردي األراضــي 
واجلفاف اليت تساهم يف متويلـها      

 امليزانيات احمللية احلكومية

مسامهة املصادر احمللية احلكوميـة      •
 مـن   يف االستثمارات وغريهـا   

املبادرات الراميـة إىل النـهوض      
 باإلدارة املستدامة لألراضي

االلتزامات املالية املتصلة باالتفاقية     •
  للبلدان األطراف النامية املتأثرة

نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ      •
 )املرفقات املالية(

استعراضات اللجنة لألداء املتـصل      •
 وحتاليلـها   ٥باهلدف التـشغيلي    

 تدفقات املاليةاملتعلقة بال

الدراسات القطرية املفيدة إلرشـاد      •
ــل   ــتراتيجية التموي ــة اس عملي

 )ج(املتكاملة

ــل و • ــرص التموي ــد ف أو /مراص
االستثمار املتاحـة السـتراتيجية     

 )ج(التمويل املتكاملة

قواعد البيانات واملنـشورات ذات      •
  )ج(الصلة للكيانات الرمسية

اهلدف االستراتيجي 
٤-٤  

ـ     ة تغري النـسبة املئوي
ــ ــصادر مل سامهات م

يف التمويل املبتكـرة    
ــشطة ا ــصلة األن ملت

  باالتفاقية

يبني اجتاه توفري التمويـل       كمي 
لالســتثمارات املتــصلة 
بالتصحر وتردي األراضي   
واجلفاف وغريهـا مـن     
األنشطة املتصلة باالتفاقية   
من مصادر متويل أخرى    
غري مؤسـسات متويـل     
التنمية وحكومات البلدان   

  ة املتأثرة األطراف النامي

ألف، باء، 
دال، هاء، 

  زاي
 - واو(

  ))ب(حاء

ــصلة  • ــشاريع املت ــربامج وامل ال
بالتــصحر وتــردي األراضــي 
واجلفاف املمولة من مصادر متويل     

 مبتكرة

مسامهة مصادر التمويل املبتكـرة      •
يف االستثمارات وغريهـا مـن      
املبادرات الراميـة إىل النـهوض      

 باإلدارة املستدامة لألراضي

نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ      •
 )املرفقات املالية(

حمرك املعلومات املالية اخلاص بتردي      •
البيانات املالية، واجتاهات   (األراضي  
 )ج()التمويل

قائمـة  (فريق االتصال املـشترك      •
 )مصادر التمويل املبتكرة

 



 

 

IC
C

D
/C

R
IC

(10)/12 

 

9
 

G
E

.11-62474
 

 

  مصادر املعلومات  البيانات املطلوبة  )أ(اإلسناد  الغرض منه  نوعه  وصفه  املؤشر
ات املالية املتصلة باالتفاقية    االلتزام •

  ملصادر التمويل املبتكرة
لجنة لألداء املتـصل    استعراضات ال  •

 وحتاليلـها   ٥باهلدف التـشغيلي    
 املتعلقة بالتدفقات املالية

قواعد البيانات واملنـشورات ذات      •
 )ج(الصلة للكيانات الرمسية

الدراسات القطرية املفيدة إلرشـاد      •
ــل   ــتراتيجية التموي ــة اس عملي

 )ج(املتكاملة

ــل و • ــرص التموي ــد ف أو /مراص
االستثمار املتاحـة السـتراتيجية     

  )ج(مويل املتكاملةالت
اهلدف االستراتيجي 

٥-٤  
تغري النـسبة املئويـة     
ــاع  ــسامهات القط مل
اخلاص واملـسامهات   
األخرى يف األنـشطة    

  املتصلة باالتفاقية

يبني اجتاه توفري التمويل      كمي
لالستثمارات املتـصلة   
ــردي   ــصحر وت بالت
ــاف  ــي واجلف األراض
وغريها مـن األنـشطة     
املتصلة باالتفاقيـة مـن     

 اخلـــاص القطـــاع
واملؤسسات وغريها من   
املصادر غـري اخلاضـعة    

  لالتفاقية

 - واو
  )ب(حاء

ــصلة  • ــشاريع املت ــربامج وامل ال
بالتــصحر وتــردي األراضــي 
واجلفاف املمولة مـن القطـاع      

 اخلاص ومصادر أخرى

مــسامهة القطــاع اخلــاص يف  •
ــن  ــا م ــتثمارات وغريه االس
املبادرات الراميـة إىل النـهوض      

 ألراضيباإلدارة املستدامة ل

االلتزامات املالية املتصلة باالتفاقية     •
  للقطاع اخلاص واملصادر األخرى

نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ      •
 )املرفقات املالية(

حمرك املعلومات املالية اخلاص بتردي      •
البيانات املالية، واجتاهات   (األراضي  
 )ج()التمويل

استعراضات اللجنة لألداء املتـصل      •
 وحتاليلـها   ٥ي  باهلدف التـشغيل  

 املتعلقة بالتدفقات املالية

قواعد البيانات واملنـشورات ذات      •
 )ج(الصلة للكيانات الرمسية

الدراسات القطرية املفيدة إلرشـاد      •
ــل   ــتراتيجية التموي ــة اس عملي

  )ج(املتكاملة
اهلدف االستراتيجي 

٦-٤  
عدد ونـوع اُألطـر     
القانونية والتنظيمية أو   
اآلليات األخرى لتأمني   

كمــي 
  ونوعي

قياس اجلهود املبذولة من    
اجلهات املعنية باالتفاقية   

  لتيسري تنفيذ االتفاقية 

ألف، باء، 
دال، هاء، 

  زاي

 القوانني واللوائح •

مثـل  (التدابري االقتصادية واملالية     •
القواعد املالية، وأرباح الضرائب،    

السجالت العامة للجهات املعنيـة      •
 باالتفاقية
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  مصادر املعلومات  البيانات املطلوبة  )أ(اإلسناد  الغرض منه  نوعه  وصفه  املؤشر
يل حتويل األموال   وتسه

ــذ  ــل تنفي ــن أج م
االتفاقية، على مجيـع    

 املستويات

وط االئتمـان، وقواعـد     وخط
 )إخلاالقتراض، 

مثـل االتفاقـات    (أطر التعاون    •
 )إخلومذكرات التفاهم والعقود، 

ــة  • ــسياسات القطاعي ــل (ال مث
التجارة، والتـسويق، وحقـوق     

 )إخلامللكية، وإقامة املشاريع، 

  اآلليات اخلاصة باالتفاقية •

ملنـشورات ذات   قواعد البيانات وا   •
 )ج(الصلة للكيانات الرمسية

نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ      •
)CONS-0-6, CONS-0-14, CONS-

0-18 (  

اهلدف االستراتيجي 
٧-٤  

ــناد  الوضــوح يف إس
املسؤوليات املؤسـسية   
لتنفيذ االتفاقية، علـى    

  مجيع املستويات

يبني فعاليـة الترتيبـات       نوعي
 املؤسسية لتنفيذ االتفاقية  
فيما يتصل بعملية تعبئـة     

  املوارد

ألف، باء،  
دال، هاء،  
واو، زاي،  

  حاء

قرائن تتعلق بالترتيبات املؤسسية     •
والصكوك واآلليات اليت تيـسر     

 أو عدم وجـود     -تعبئة املوارد   
 .تلك القرائن

  أفضل املمارسات يف تعبئة املوارد •

السجالت العامة للجهات املعنيـة      •
 باالتفاقية

ملنـشورات ذات   قواعد البيانات وا   •
 الصلة للكيانات الرمسية

نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ      •
أفضل املمارسـات يف التمويـل      (

  )وتعبئة املوارد

تحدة واملؤسـسات احلكوميـة     وكاالت األمم امل  : مرفق البيئة العاملية؛ هاء   : منظمات اجملتمع املدين؛ دال   : البلدان األطراف املتقدمة؛ جيم   : البلدان األطراف املتأثرة؛ باء   : ألف  )أ(
  .األمانة: املنظمات املبلغة دون اإلقليمية واإلقليمية؛ حاء: اآللية العاملية؛ زاي: الدولية؛ واو

 .دراسة ستنسقها اآللية العاملية واألمانة يف إطار برنامج عملهما املشترك  )ب(
  .أو لإلحالة املتبادلة والتحقق من سالمة اإلبالغ/ييم التنفيذ ولالستخدام يف حال عدم إتاحة بيانات يف نظام استعراض األداء وتق  )ج(
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ـ             -١٣ رامترات أو املكونـات    اوسيتطلب كل مؤشر عدداً من العناصـر البيانيـة أو الب
ومن املتوقـع مجـع عناصـر       . أو يف التقييمات النوعية   /الستخدامها يف احلسابات الكمية و    

أما صيغة اإلبالغ فستكون    . داء وتقييم التنفيذ  البيانات هذه أساسا بواسطة نظام استعراض األ      
عبارة عن أسئلة حمددة ُيرّد عليها إما بقيمة رقمية أو باختيار عنصر ضمن قائمة خيـارات أو    

 يف إطـار نظـام      ٤لذا ستنظم مناذج اإلبالغ املتعلقة باهلدف االسـتراتيجي         . بنص سردي 
  .استعراض األداء وتقييم التنفيذ وفقاً لصيغة اإلبالغ

مثل الربامج واملشاريع وااللتزامـات     (وجتدر اإلشارة إىل أن بعض البيانات املطلوبة          -١٤
املالية ذات الصلة لألطراف املبلغة، واملقدار السنوي للموارد املالية املتاحـة مـن البلـدان               

ميكـن أن تـستخلص     ) إخلاألطراف املتقدمة ملكافحة التصحر وتردي األراضي واجلفاف،        
 الواردة يف تقارير نظام استعراض األداء وتقييم   )٧(شرات األداء واملرفقات املالية   بسهولة من مؤ  

وميكـن أن   . التنفيذ، ولن تثقل من مث عبء اإلبالغ الواقع على كاهل البلـدان األطـراف             
مثل املساعدة اإلمنائية الرمسيـة الثنائيـة، واحلـوافز االقتـصادية،           (تستدعي عناصر أخرى    

  .جهوداً إضافيةً لدى إعداد البيانات الالزمة) إخل، والترتيبات املؤسسية
لذلك ينبغي استخدام نظام استعراض األداء وتقيـيم التنفيـذ كمـصدر رئيـسي                -١٥

وينبغـي  . للمعلومات، مبا أنه يزخر ببيانات مستمدة من الرسائل الرمسية املوجهة إىل االتفاقية 
م استعراض األداء وتقيـيم التنفيـذ       أن تستخدم مصادر املعلومات الرمسية األخرى غري نظا       

ألغراض اإلحالة املتبادلة والتحقق من السالمة وكذلك لسد ثغرات البيانات رهناً باملوافقـة             
  .املسبقة للكيان املبلغ، حسب االقتضاء

 املاليـة   )٨(وميكن مثالً مجع البيانات الالزمة ملختلف املؤشرات من حمرك املعلومات           -١٦
والتابع لآللية العاملية، ونظام إبالغ الدائنني التابع ملنظمـة التعـاون           اخلاص بتردي األراضي    

والتنمية يف امليدان االقتصادي، وقواعد البيانات واملنشورات األخـرى ذات الـصلة، مثـل           
وميكن استقاء  . املراصد الوطنية لفرص متويل االستثمارات املتعلقة باإلدارة املستدامة لألراضي        

االستثمار املتكاملة ذات الصلة، وكذلك من الدراسـات التحليليـة          بيانات أخرى من أطر     
الوطنية الرامية إىل إرشاد استراتيجية التمويل املتكاملة، وهي األداة املنهجية الرئيـسية الـيت              

، )٩(وضعتها اآللية العاملية ملساعدة البلدان األطراف املتأثرة يف جهودها الرامية إىل تعبئة املوارد            
  .عمليات املماثلةأو إرشاد ال

ة من اجلهـات    أغري أنه ينبغي توقع أن بعض البيانات، مثل تلك املتعلقة باملوارد املعب             -١٧
وميكن أن تكون هذه    . املعنية غري اخلاضعة لالتفاقية، جيب أن جتمع بواسطة إجراءات خمصصة         

ليـة  ق من األمانـة واآل    ـدة خارجية وبتنسي  ـن دراسات تنفذ مبساع   ـاإلجراءات عبارة ع  
__________ 

 .املرفق املايل املوحد وورقة الربامج واملشاريع )٧(
 .<http://www.gmfield.info>الية اخلاص بتردي األراضي على العنوان اإللكتروين انظر حمرك املعلومات امل )٨(
)٩( ICCD/CRIC(8)/5/Add.1. 
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وسينطبق ذلك حتديداً على حساب مؤشر اهلـدف        . العاملية يف إطار برنامج عملهما املشترك     
ويـرد يف ميزانيـة     . ٤-٤ واحلساب اجلزئي ملؤشر اهلدف االستراتيجي       ٥-٤االستراتيجي  

  . تقدير حمدد لتكاليف هذه الدراسة٢٠١٣-٢٠١٢االتفاقية للفترة 
ألمانة واآللية العاملية اختصاصات هذه الدراسة بغية مجع املعلومات الالزمة          وستضع ا   -١٨

مع مراعاة توافر البيانات والدراسات املوجودة واملوارد املتاحة والوقت املتوافر والتوجيهـات         
وإذا تعني مجع بيانات أولية، فال بد أن تكون التقنيـات           . احملددة املقدمة من مؤمتر األطراف    

  .وتدعيمها متناسبة مع املوارد املتاحة )١٠(ملستخدمة جلمع البياناتوالوسائل ا

  تقييم اآلثار الذايت  -باء   
، مـن حيـث     ٤تتناول مؤشرات قياس األثر السبعة املتعلقة باهلدف االستراتيجي           -١٩

ية اجلوهر، بيانات تتعلق باملوارد املعبأة واألنشطة التمكينية املعتمدة من اجلهات املعنية باالتفاق           
وبعبارة أخرى، تقيس هذه املؤشرات املسامهة األولية أو املباشرة يف عملية تعبئة             . وشركائها

املوارد لكنها ال تقيس بالضرورة النتيجة أو التأثري النهائي هلذه اجلهود يف الطرف األعلى من               
  .سلسلة النتائج

 أحـوال الـنظم     ويف هذا السياق، ميكن تعريف األثر بأنه التغريات اليت حدثت يف            -٢٠
اإليكولوجية املتأثرة بالتصحر وتردي األراضي واجلفاف، ويف موارد رزق سـكان املنـاطق          

مثـل التنـوع    (املتأثرة، ويف حالة املنافع العاملية املتأثرة بالتصحر وتردي األراضي واجلفاف           
رات املسامهة  نتيجة لتعبئة املوارد، أي األموال والشراكات الالزمة لالستثما       ) حيائي واملناخ ألا

  .يف تنفيذ االتفاقية
، يوصى مـن مث     ٤وإلجراء تقييم شامل للتقدم احملرز يف حتقيق اهلدف االستراتيجي            -٢١

بأن جتري البلدان األطراف املتأثرة وغريها من الكيانات املبلغة، كجزء من عمليـة اإلبـالغ      
ييم التنفيذ، تقييمـاً ذاتيـاً       يف إطار نظام استعراض األداء وتق      ٤املتعلقة باهلدف االستراتيجي    
وسيتضمن هذا التقييم رؤية البلد املبلغ أو املنظمة املبلغة وقت          . لآلثار على النحو املبني أعاله    

  . وينبغي عدم اخللط بني هذه العملية والتقييم اخلارجي أو املستقل.إعداد التقرير
 اآلثـار، مثـل أداء      وسيستخدم التقييم الذايت ملعاجلة جوانب مهمة أخرى يف قياس          -٢٢

لذلك سيوضع هنج منسق جلمع     . املقاييس املعتمدة يف فترة اإلبالغ وأهدافها وسالمتها العامة       
املعلومات املتعلقة جبوانب مثل الوجاهة والفعالية والكفاءة واالستدامة واملـسامهة يف اآلثـار         

 ٢ويرد يف اجلـدول     . ة وإمكانية تكرار وتدعيم املوارد والشراكات املعبأ      )١١(الكبرية الفعلية 
  .أدناه تعريف معايري تقييم اآلثار

__________ 

 . على سبيل املثالثليث احلاالت واالستبيانات والدراسات االستقصائية وأخذ العينات والتدراسات )١٠(
 .االستراتيجية من ٣ و٢ و١أي فيما يتصل باآلثار املتوقعة يف إطار األهداف االستراتيجية  )١١(
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  ٢اجلدول 
  ٤تحقيق اهلدف االستراتيجي املتصلة بمعايري التقييم الذايت لآلثار 

  )أمثلة(اجلوانب الواجب أخذها يف االعتبار   التعريف   املعيار
مدى توافق أهـداف االسـتثمار مـع          الوجاهة

طرية متطلبات املستفيدين واالحتياجات الق   
وحجم املشكلة وأولويات البلد وسياسات     

  .إخلالشركاء اإلمنائيني واملاحنني، 

 تصميم حوافظ االستثمار ومالءمتها وتركيبتها •
 التنسيق مع األهداف االستراتيجية •
االحتياجات احلكومية  /التناسق العام مع األولويات    •

  وسياسات الشركاء
و مدى حتقق أهداف االستثمار بالفعـل أ        الفعالية

  .مهية النسبيةاألفيما يتوقع، مع مراعاة 
 حتقيق األهداف املتوقعة مبا يف ذلك أهم النتائج •
  تغريات السياق العام املؤثر على حتقيق النتائج •

قياس كيفية حتويل املوارد املالية أو غريها         الكفاءة
مثـل  (من املوارد ذات القيمة االقتصادية      

  ئجإىل نتا) اخلربة والدراية والوقت إخل

 تكاليف االستثمارات •
 معدل العوائد االقتصادي •
  العوائد االجتماعية والبيئية •

أرجحية استمرار االجتاهات الرحبية الناجتة       االستدامة
. عن استثمار ما بعد مرحلة الدعم األول      

ويشمل هذا املعيار أيضاً تقييماً ألرجحية      
تكيف النتائج احلقيقيـة واملتوقعـة مـع        

  .املشروعاملخاطر بعد انتهاء 

 هنج اخلروج/استراتيجية •
 مربر الدعم •
 تأثريات ختفيض املساعدات •
 املنافسة/التأقلم مع الصدمات •
  القدرات املؤسسية •

ــر  األثـ
  الفعلي

التغريات اليت حدثت أو يتوقع حـدوثها يف        
اهلـدف  (موارد رزق سكان املناطق املتأثرة      

، ويف أحوال النظم البيئيـة      )١االستراتيجي  
حر وتردي األراضي واجلفاف    املتأثرة بالتص 

، ويف حالة املنـافع     )٢اهلدف االستراتيجي   (
العامة العاملية املتـأثرة بالتـصحر وتـردي        
األراضي واجلفاف، مثل التنوع البيئي واملناخ      

، نتيجة لتعبئة املـوارد     )اهلدف االستراتيجي (
لالستثمارات ذات  ) ٤اهلدف االستراتيجي   (

  .اقيةالصلة املسامهة يف تنفيذ االتف

 تغريات دخل األسر املعيشية واألصول الصافية •
 ت الفقرالتغريات معد •
التحـوط  (تغريات قيمة األرض جبميع أبعادهـا        •

 )والتنظيم والدعم والبعد الثقايف
املسامهة يف احملافظـة علـى التنـوع األحيـائي           •

 مواستخدامه املستدا
 املسامهة يف التخفيف من تغري املناخ •
 حجم االستثمار •
   املناطق املستهدفة/املستفيدينإمجايل  •

ــة  إمكاني
ــرار  التك
  والتدعيم

ــرار  ــرجح لتك ــي أو امل ــدى الفعل امل
االستثمارات وتدعيمها من قبل السلطات     
احلكومية واملنظمات املاحنـة والقطـاع      

  اخلاص واجلهات املعنية األخرى

 االبتكار يف الترتيبات والنهج واحللول املؤسسية •
واملمارسات اجليدة وما   آليات تيسري نقل اخلربات      •

 .إىل ذلك
االعتماد من قبـل الـشركاء اآلخـرين        /القبول •

  واجلهات املعنية األخرى
 (Glossary of Key Terms inمقتبس من معجم املصطلحات الرئيسية يف جمال التقييم واإلدارة املـستندة إىل النتـائج  : املصدر(

Evaluation and Results-Based Management(،ة التابعة ملنظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان    ـملساعدة اإلمنائية اـ جلن
) Evaluation Manual: Methodology and Processes((املنهجيـة والعمليـات   :  ومن دليل التقيـيم ؛٢٠٠٢االقتصادي، 

  .)٢٠٠٩ ،الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
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لتقييم اآلثار الذايت يتألف من جـدول       وستضع األمانة واآللية العاملية إطاراً توجيهياً         -٢٣
أسئلة ومبادئ توجيهية إجرائية هبدف مساعدة البلدان األطراف وغريها من الكيانات املبلغة            
يف عملية تقييم اآلثار الذايت وفقاً ملا سبق ذكره من معايري الوجاهـة والفعاليـة والكفـاءة                 

 يف هذا السياق، حيثمـا أمكـن، إىل         وسُيستَند.  الفعلي وإمكانية التدعيم   ألثرواالستدامة وا 
  . )١٢(األطر أو املعايري أو شبه املعايري القائمة يف ما يتعلق بتقييم اآلثار

وسيقدم هذا اإلطار توجيهات وجمموعات أدوات أساسية لتقييم اآلثار باسـتخدام             -٢٤
مل ذلـك   وسيش. مزيج مرن من الطرائق الكمية والنوعية املتوافقة مع مستوى املوارد املتاحة          

سيوفر إرشـادات مفيـدة      طرائق لفهم األسباب املباشرة حلسن أو سوء األداء أو النتيجة مما          
  . ألنشطة القياس أو التصحيح أو التعديل املقبلة

، سينظَّم اإلطـار بطريقـة   )١٣(واستناداً إىل عمل اجلهات الدولية املعنية بتقييم اآلثار      -٢٥
. مسائل اإلسناد وتقلل إىل أدىن حـد مـن الـتغريات      تكفل املصداقية وتوفر القرائن وتعاجل      

وسيكفل هذا النهج تطبيق التعاريف واملنهجيات والبارامترات املستخَدمة للتقييم الذايت تطبيقاً       
متجانساً من قبل مجيع اجلهات املعنية على مدى جوالت اإلبالغ، وسيفضي من مث إىل توافر               

  . بيانات موثوق هبا وقابلة للمقارنة
، ٤وسيكون من األمهية مبكان أيضاً، لدى قياس اآلثار يف إطار اهلدف االستراتيجي               -٢٦

مراعـاةً  و. تقييم ترتيبات التمويل املشترك وأداء الشركاء املسامهني يف مبادرات تعبئة املوارد          
اً املسؤولية املشتركة واملختلفة املكرس يف االتفاقية واالستراتيجية، سيوفر هذا التقييم أيض          ملبدإ  

  . إرشادات مهمة الستعراض تنفيذ االستراتيجية بصفة عامة
وستوفَّر جمموعة حمددة من املعايري ضمن اإلطار املذكور آنفاً هبدف تيسري التقيـيم               -٢٧

وسيستند ذلك، قدر اإلمكان، إىل   . ٤املتصلة باهلدف االستراتيجي    يف حالة الشراكات    الذايت  
قدير القيمة املضافة للشراكات والتقدم احملرز فيما يتصل         لت )١٤(املنهجيات والتقنيات املعتمدة  

  . بأهدافها احملددة
وتقدَّم متطلبات اإلبالغ آنفة الذكر املتعلقة بقياس التقدم احملرز يف حتقيـق اهلـدف                -٢٨

وعقب صـدور مقـرر عـن       .  إىل اللجنة يف دورهتا العاشرة كي تنظر فيها        ٤االستراتيجي  
ر األطراف العاشر، ستضع األمانة بالتعاون مع اآلليـة العامليـة           األطراف هبذا الشأن يف مؤمت    

مبادئ توجيهية مفصلة لإلبالغ ستكون جاهزة جلولة اإلبالغ املقبلة املقرر أن تبدأ يف كانون              
وسيشمل ذلك صيغاً ومناذج إلكترونية سُتدَمج يف نظام استعراض األداء          . ٢٠١٢يناير  /الثاين

  . وتقييم التنفيذ
__________ 

 .مثل إطار معايري االستثمار واإلبالغ عن اآلثار )١٢(
يشمل ذلك مثالً فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم وشبكة شبكات تقييم اآلثار وجلنة املـساعدة اإلمنائيـة                  )١٣(

 .التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
وتطبِّق اآللية العاملية البعض من هـذه       . ت على سبيل املثال   مسح النتائج وصحيفة الشراكات وحتليل العالقا      )١٤(

 .التقنيات على أساس جترييب يف إطار منهجيتها اخلاصة بتقييم النتائج واآلثار
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  ٤االستخدام املزمع للبيانات اجملمعة بشأن اهلدف االستراتيجي   -ثالثاً   
، كجزء من   ٤سُتجَمع البيانات املتعلقة بالتقدم احملرز يف حتقيق اهلدف االستراتيجي            -٢٩

عملية اإلبالغ، من خالل بوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ وستقوم اآلليـة العامليـة     
تنتاجات املستخلصة من التحليل يف اخلالصة العامـة للتقـارير          وسُتدَمج االس . )١٥(بتحليلها

 وستستعرضهما اللجنة وسـيقيَّمان يف إطـار        )١٦(وحتليلها األويل اللذين ستقوم هبما األمانة     
استعراض االستراتيجية يف منتصف املدة وسيتاحان بواسطة بوابة نظام استعراض األداء وتقييم        

 مبا فيها حمرك املعلومات املاليـة اخلـاص         )١٧(ة املعارف التنفيذ باستخدام أحدث أدوات إدار    
  . بتردي األراضي الذي وضعته اآللية العاملية

وستحلِّل اآللية العاملية البيانات اجملمعة بشأن مؤشرات اآلثـار املتعلقـة باهلـدف               -٣٠
 ويف الوثيقـة    ICCD/CRIC(8)/5/Add.7 على حنو مـا ُوصـف يف الوثيقـة           ٤االستراتيجي  

ICCD/CRIC(10)/14 .           وستكمِّل نتائج هذا التحليل استنتاجات حتليـل التـدفقات املاليـة
باالستناد إىل البيانات اجملمعة من خالل املرفق املايل املوحد وورقة الربامج واملشاريع لكل فترة         

 مـن   ٥سنتني، إضافة إىل التحليل األويل ملؤشـرات األداء يف إطـار اهلـدف التـشغيلي                
وسـُتدمج  . وضع سلسلة زمنية لرصد التقدم احملرز على مـدى الـزمن          وست. االستراتيجية

 يف أداة إدارة املعـارف لنظـام        ٤االستنتاجات واملعلومات املتعلقة باهلدف االسـتراتيجي       
  . نظام حمرك املعلومات املالية اخلاص بتردي األراضييف استعراض األداء وتقييم التنفيذ و

بتجميع وحتليل أويل للبيانات اليت تبلغ عنـها البلـدان          وستقوم اآللية العاملية أيضاً       -٣١
وستعتمد اآللية العاملية هلذا الغرض جمموعة من       . والكيانات املراقبة يف إطار تقييم اآلثار الذايت      

نظم التقييم واملوازنة وإسناد العالمات ستتيح جتميع البيانات من املستوى الوطين إىل املستوى             
  . وطين وإعداد اإلحصاءات وحتديد االجتاهاتالاملي إىل املستوى العاملي ومن املستوى الع

وسترشد التقارير التحليلية املذكورة استعراض اللجنة ألداء االسـتراتيجية وتقيـيم             -٣٢
 ٢٠١٣تنفيذها، كما سترشد استعراض االستراتيجية يف منتصف املدة املزمع إجراؤه يف عام             

  . ٢٠١٩راؤه يف عام واستعراضها يف هناية املدة املزمع إج
وستتيح االجتاهات واألمناط واخلصائص والثغرات املالحظة يف تطور هذه البيانـات             -٣٣

على مدى الزمن للجنة وملؤمتر األطراف وكذلك لفرادى البلدان األطراف واملنظمات حتديد            
  . ٤التدابري الالزمة لضمان حتقيق اهلدف االستراتيجي 

__________ 

 .٢٢، امللحق، الفقرة ٩-م أ/١٣املقرر  )١٥(
 .٢١، امللحق، الفقرة ٩-م أ/١٣املقرر  )١٦(
 .٢٧، امللحق، الفقرة ٩-م أ/١٣املقرر  )١٧(
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 ٤عتماد غايات حمددة فيما يتعلق باهلدف االسـتراتيجي         وجتدر اإلشارة إىل عدم ا      -٣٤
لذلك سيكون من املفيد، لتيسري إجراء تقييم كمي للتقدم         . ينطوي عليه من آثار متوقعة     وما

احملرز يف حتقيق هذا اهلدف من أهداف االستراتيجية، أن يقرر مؤمتر األطراف اعتماد مقاييس              
يرغب مؤمتر األطراف أيضاً يف طلب دراسة كجـزء         وقد  . حمددة يستند إليها يف هذا التقييم     

من عملية التقييم يف منتصف املدة هبدف حتديد جمموعة من الغايات الطوعية املتصلة باهلدف              
  .  كي ينظر فيها مؤمتر األطراف احلادي عشر٤االستراتيجي 

مشاكل اإلبالغ املتوقعة واحللول املقترحة باالسـتناد إىل املمارسـات            -رابعاً   
  جليدةا

بناًء على العرب املستخلصة من جولة اإلبالغ الرابعة ونتائج اإلبالغ يف إطار نظـام                -٣٥
استعراض األداء وتقييم التنفيذ، ينبغي توقع عدد من املشاكل اليت ميكن أن تعوق تقييم اآلثار               

  : يلي وتشمل تلك املشاكل ما. ٤املتعلق باهلدف االستراتيجي 
وهـي األوىل يف إطـار      (يف جولة اإلبالغ الرابعة     . اتمشاكل تغطية البيان    )أ(  

ويف حني كان املعدل أفـضل  . ، ختلف عن اإلبالغ قرابة نصف البلدان املتقدمة     )االستراتيجية
بالنسبة إىل البلدان النامية يف خمتلف املرفقات اإلقليمية، فإن مسألة نقص التغطية تطغى علـى       

  رز على مدى الزمن؛وضع خط أساس عتيد وعلى رصد التقدم احمل
يف حني ُتعَرف املنظمات    . قلة اجلهات املبلغة من املنظمات متعددة األطراف        )ب(  

أنشطة التصحر وتـردي األراضـي      متويل  اإلمنائية متعددة األطراف بتقدمي احلصة األكرب من        
         واجلفاف، فإن أغلبيتها، مبا يف ذلك وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكوميـة الدوليـة،    

سـيما   ويزيد هذا تفاقم املشاكل املتصلة برصد التقدم احملرز، ال        . ال ترفع تقارير إىل االتفاقية    
  ؛ ١-٤ يتعلق مبؤشر اهلدف االستراتيجي فيما

ُتفهم املبادئ التوجيهية لإلبالغ فهماً خمتلفاً من قبل         كثرياً ما . مشكلة التغّير   )ج(  
ويف بعض احلاالت، يتغري فهم املبادئ التوجيهيـة مبـرور          . خمتلف البلدان واملنظمات املبلغة   

  ويؤدي ذلك إىل بيانات وحتاليل غري قابلة للمقارنة؛ . الزمن
ختضع بعض املصطلحات املـستخدمة يف االسـتراتيجية        . مسألة التعاريف   )د(  

 ويف ).التمويل املبتكر مثالً(أو غامضة على حنو مفرط ) القطاع اخلاص مثالً(لتأويالت واسعة 
غياب معايري متفق عليها أو نطاق أكثر حتديداً، تظهر صعوبات فعلية يف مجع البيانات وينتهي            

   ؛األمر أحياناً إىل ازدواج اجلهود بني عمليات إبالغ متوازية
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  :وفيما يلي احللول املقترحة  -٣٦
لتحسني تغطية البيانات، قد ُينصح ببحث واعتماد حوافز حلـث البلـدان              )أ(  
املؤثرين ف املتأثرة واجلهات املراقبة على تقدمي تقاريرها، كتشكيل فريق من املستثمرين            األطرا

  ؛ إخلأو إقرار إجراءات اعتماد مبسطة أو سريعة، 
للحصول على معلومات عن املوارد املعبأة من جانب املستثمرين الكبـار،             )ب(  

قارير إىل االتفاقية، قد يـتعني      مثل املؤسسات متعددة األطراف لتمويل التنمية اليت ال ترفع ت         
طلب دراسات خمصصة أو استعراضات للحوافظ هبدف قياس وتقييم تأثري املـوارد املعبـأة              

  ؛ ٤ واألنشطة التمكينية املعتمدة بصفة مباشرة أو غري مباشرة متشياً مع اهلدف االستراتيجي
عامليـة تـوفري   ملعاجلة مشكلة التغري، ميكن أن ُيطلب إىل األمانة واآلليـة ال           )ج(  

ويف هـذا   . التدريب الالزم للبلدان األطراف املتأثرة يف إطار مبادرة عاملية لبنـاء القـدرات            
فيها مرفق البيئة العامليـة إىل       الصدد، ميكن أن تدعى املنظمات واملؤسسات املالية الدولية مبا        

 )١٨(طة التمكينيـة  إتاحة املوارد الكافية للوكالة اليت تنفذ برنامج تنظيم وإجناز هـذه األنـش            
  بالتشاور والتعاون مع مؤسسات االتفاقية؛ 

ملعاجلة مشكلة التعاريف، ميكن أن ُيطلب إىل فريق االتصال املشترك تقدمي             )د(  
 كجزء )١٩(٤-٤ يتصل مبؤشر اآلثار املتصل باهلدف االستراتيجي املساعدة التقنية الالزمة فيما

  . ICCD/CRIC(10)/14 املقترح يف الوثيقة من اختصاصات الفريق وأسلوب عمله على النحو
لتخفيف عبء اإلبالغ وتيسري تقدمي التقارير، قد ُتنصح البلدان األطـراف             )ه(  

النامية على وجه اخلصوص بأن تعد وتضع، بالتعاون مع اآللية العاملية وبدعم مايل من مرفق               
الئمة كجزء مـن نظمهـا      البيئة العاملية وغريه من مصادر التمويل املتاحة، نظم معلومات م         

التصحر /الوطنية لرصد اإلبالغ، مثل مراصد االستثمارات املتعلقة باإلدارة املستدامة لألراضي         
وتردي األراضي واجلفاف، وذلك تيسرياً جلمع البيانات وتقدمي التقارير املتعلقـة باهلـدف             

  .٤ االستراتيجي

  االستنتاجات والتوصيات  -خامساً  
 املنطق والنهج اللذين تقترح األمانة واآللية العامة اعتمادمها يف          تقدم هذه الوثيقة    -٣٧

 ٤ وضع مبادئ توجيهية مفصلة لإلبالغ عن التقدم احملرز يف حتقيق اهلدف االسـتراتيجي            
  .من االستراتيجية

__________ 

 .٦فقرة ، ال٩-م أ/١٣املقرر  )١٨(
 .٧، الفقرة ٩-م أ/١٣املقرر  )١٩(
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األويل مليـة   والتوصيات الواردة يف هذه الوثيقة ناجتة عن اقتراح األمانة واآللية العا            -٣٨
 على حنو ما ناقشته     ٤ يقة لقياس التقدم احملرز يف حتقيق اهلدف االستراتيجي       بشأن أفضل طر  

التجارب والعرب املستخلصة من جولـة اإلبـالغ        لبناء على   ، وا )٢٠(اللجنة يف دورهتا الثامنة   
  .الرابعة، واالستفادة من التعليقات املقدَّمة من البلدان األطراف يف الدورة التاسعة للجنة

 هذه الوثيقة وما يتصل هبا من توصيات من جانب اللجنة، قد            وعقب استعراض   -٣٩
  : تود األطراف يف مؤمتر األطراف العاشر أن تقوم مبا يلي

اعتماد النهج املقتـرح لقيـاس التقـدم احملـرز يف حتقيـق اهلـدف                 )أ(  
، وهو هنج جيمع بني مؤشرات قياس اآلثار والتقييم الذايت لآلثار، علـى             ٤ االستراتيجي

  ملبني يف هذه الوثيقة؛ النحو ا
اإليعاز إىل األمانة واآللية العاملية بأن تضعا، عمالً بالتوصيات واجلوانب            )ب(  

اإلرشادية املعروضة يف هذه الوثيقة، مبادئ توجيهية مفـصلة لإلبـالغ عـن اهلـدف               
، مبا يشمل الصيغ والنماذج الواجب إدراجها يف نظام اسـتعراض األداء            ٤ االستراتيجي

  التنفيذ؛ وتقييم 
توجيه طلب إىل األمانة بأن تـضع، بالتعـاون مـع اآلليـة العامليـة،                 )ج(  

يتـصل مبؤشـري اهلـدف       اختصاصات مفصلة للدراسـات الـيت سـُتطلب فيمـا         
، مع مراعاة توافر البيانات والدراسـات    ٥-٤  واهلدف االستراتيجي  ٤-٤ االستراتيجي
  هو متاح من وقت وموارد؛  القائمة وما

مبدإ االعتماد على دراسات خمصصة حلساب املؤشرات وقيـاس         إقرار    )د(  
  تأثري املوارد املعبأة من قبل املنظمات والكيانات املعنية غري املبلغة؛ 

دعوة مرفق البيئة العاملية إىل إتاحة املوارد الكافية ملؤسسات االتفاقيـة             )ه(  
الغ عـن اهلـدف     يتصل باإلب  والدول األطراف ألغراض التدريب وبناء القدرات فيما      

هو مناسب وكجزء من برنامج عاملي لدعم عملية اإلبـالغ           ، حسب ما  ٤ االستراتيجي
  ؛ ٢٠١٣-٢٠١٢واالستعراض للفترة 

توجيه طلب إىل األمانة واآللية العاملية بأن تقوما، مبساعدة مالية من مرفق   )و(  
األطراف علـى بلـورة   البيئة العاملية وغريه من مصادر التمويل املتاحة، مبساعدة البلدان    

وإقرار نظم معلومات لتيسري مجع البيانات واإلبالغ املتعلقني مبسائل منها تلك املتـصلة             
  ؛ ٤ باهلدف االستراتيجي

اإلحاطة علمـاً باالسـتخدام املزمـع للبيانـات املتعلقـة باهلـدف               )ز(  
   وبتحليلها ونشرها؛ ٤ االستراتيجي

__________ 

 .ICCD/CRIC(8)/5/Add.7الوثيقة  )٢٠(
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الزمة، حسب االقتضاء، من امليزانيـة      ختصيص املوارد البشرية واملالية ال      )ح(  
  :األساسية لألمانة واآللية العاملية، لألغراض التالية

وضع واستكمال املبادئ التوجيهية املفـصلة لإلبـالغ عـن اهلـدف             '١'
  ؛٤ االستراتيجي

طلب دراسات جلمع وجتميـع معلومـات عـن مؤشـري اهلـدف              '٢'
  ؛ ٥-٤  واهلدف االستراتيجي٤-٤ االستراتيجي

دة عند الطلب إىل البلدان األطراف املتأثرة وغريهـا مـن           تقدمي املساع  '٣'
  ؛ ٤ يتعلق باإلبالغ عن اهلدف االستراتيجي الكيانات املبلِّغة فيما

 وفقاً ألفضل   ٤حتليل البيانات واملعلومات املتعلقة باهلدف االستراتيجي        '٤'
  جمال تقييم اآلثار؛  املمارسات يف

حملـرز يف حتقيـق اهلـدف       اعتماد مقاييس حمـددة لقيـاس التقـدم ا          )ط(  
صلة، وبالنظر إىل تقييم االستراتيجية  تعقده اللجنة من دورات ذات  يف ما٤ االستراتيجي

  ؛ ٢٠١٣ يف منتصف املدة املزمع إجراؤه يف عام
طلب دراسة ينسقها مكتب اللجنة كجزء من تقيـيم االسـتراتيجية يف        )ي(  

، ٤  املتعلقة باهلدف االستراتيجي   منتصف املدة هبدف وضع جمموعة من الغايات الطوعية       
  .كي ينظر فيها مؤمتر األطراف احلادي عشر

        


