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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
   الدورة احلادية عشرة

  ٢٠١٣أبريل / نيسان١٩-١٥بون، 
   من جدول األعمال املؤقت٨البند 

الً عن نوعية وشكل    حتسني إجراءات تبليغ املعلومات فض    
  التقارير اليت تقدم إىل مؤمتر األطراف

رير اليت  حتسني إجراءات تبليغ املعلومات فضالً عن نوعية وشكل التقا            
  تقدم إىل مؤمتر األطراف

  من األمانةمقدمة مذكرة     

  موجز    
اليت قدمتها الكيانـات املبلِّغـة بـشأن        للتعقيبات    أولياً تقدم هذه الوثيقة حتليالً     

 ا طلبـه  ة اليت املتكررعملية  مؤشرات األداء واألثر، بوصفها األساس الذي ُيستند إليه يف ال         
الواردة بشأن خمتلف   التعقيبات   وتقدم الوثيقة أيضاً  . ٩-م أ /١٣مؤمتر األطراف يف املقرر     

مبا يف ذلك املوارد املالية املقدمة من مرفـق البيئـة           (جوانب عملية اإلبالغ، مثل التمويل      
رف، والتنسيق على ا، واملوارد البشرية، واملع )ية إلتاحة القيام بأنشطة يف إطار االتفاقية      العامل

  .خمتلف املستويات
ولعل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية تود أن تستعرض، يف دورهتا احلادية عـشرة،               

للـدورة احلاديـة عـشرة ملـؤمتر        املشورة  التوصيات الواردة يف هذه الوثيقة بغية إسداء        
تتناوله تنقيح املؤشرات يف سياق تقييم االستراتيجية يف        ستتناول من بني ما     ساليت   طرافألا

  .منتصف املدة
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  مقدمة  -أوالً  
 فيما يتعلق بتنقيح    ٩-م أ /١٣ لألحكام الواردة يف املقرر      تصدر هذه الوثيقة استجابة     -١

  : ما يليوتستند الوثيقة إىل. جمموعة مؤشرات األداء واألثر واملنهجيات ذات الصلة
من التقارير املقدمـة مـن      " معلومات إضافية "املعلومات الواردة يف قسم       )أ(  

أداة  )١(النموذج للكيانات املبلغة  هذا القسم من    ويتيح  . األطراف وغريها من الكيانات املبلغة    
اليت تواجهها خالل عملية اإلبالغ والعمليـة       عوقات  إلبالغ جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بامل     

  املتعلقة مبؤشرات األداء؛التكرارية 
الـيت واجهتـها    عوقات  التحديات وامل "املعنونة  ستقصائية  االدراسة  النتائج    )ب(  

غة اليت مل تقدم تقاريرها إىل       الكيانات املبلِّ  ٢٠١٣-٢٠١٢ خالل فترة اإلبالغ واالستعراض   
اليت صدر  ،)٢("٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٣٠اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر حبلول 

  ؛٢٠١٢نوفمرب /مؤمتر األطراف يف اجتماعه يف تشرين الثاينهبا تكليف من مكتب 
 منها استفسارات قدمت عن     طراف بطرق أخرى،  األمن  التعقيبات الواردة     )ج(  

خـصص  امللكتـروين   اإلربيـد   الو) /http://support.unccd.int(املـساعدة    طريق مكتـب  
)reporting2012@unccd.int.(  
، وهي تعمل ضمن إطار قائم على النتـائج،     تود جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية   ولعل    -٢

ملعلومات والتوصيات املقدمة يف هذه      إىل ا   عملي املنحى إىل األطراف استناداً     أن تقدم توجيهاً  
ومن شأن تقدمي جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية مشورة شاملة يف دورهتا احلادية عشرة             . الوثيقة

أن يسهل متابعة التوصيات احملددة اهلدف املقدمة لينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته احلادية              
منتصف املدة، على   تقييم االستراتيجية يف     تنقيح املؤشرات يف سياق      عشرة اليت ستتناول أيضاً   

  .٨-م أ/٣قرر  املالنحو املبني يف

__________ 

 ٣مـة و  أطـراف متقد  بلـدان    ٩ و  متأثراً  طرفاً  بلداً ٧١، وردت تقارير من     ٢٠١٢يف دورة اإلبالغ لعام      )١(
 .اآللية العاملية ومرفق البيئة العامليةدون إقليمية ومن كيانات 

املعنيـة  كيانـات   من ال  ٣أطراف متقدمة و  بلدان   ٥ و  متأثراً  طرفاً  بلداً ٣٢شارك يف الدراسة االستقصائية      )٢(
  . قليميةاإلعمل البرامج /قليميةاإلعمل دون الربامج ب
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  تنقيح جمموعة مؤشرات األثر واملنهجية ذات الصلة  -ثانياً  
تقدمي تقيـيم   البلدان األطراف املتأثرة    لب من   ، طُ ٢٠١٣-٢٠١٢دورة اإلبالغ   يف    -٣

e-SMARTقائم على منهجية    
 ١تصلني باألهداف االستراتيجية    ملؤشري األثر اإللزاميني امل    )٣(

 حالة الغطـاء ("و") نسبة السكان يف املناطق املتأثرة الذين يعيشون حتت خط الفقر   ("٣ و ٢و
لـب  وطُ"). إنتاجية األراضي "، و "األرضيالغطاء  "، و "معدل الفقر ("ومقاييسهما  ") األرضي

ن الصفر أقل   ، حيث يكو  e-SMARTإسناد درجة لكل سؤال من أسئلة منهجية        من األطراف   
ويـرد  .  جـداً   قوياً وتعين اتفاقاً درجة   أعلى   ٥، و  السؤال ويعين عدم االتفاق مع بيان    درجة  

بيد أنـه  .  من املرفق األول أدناه٣ و٢ و١ول  لكل مؤشر يف اجلدا    e-SMARTتلخيص تقييم   
 فعالية املؤشرات   مدىبشأن   أطراف فقط قدمت تعليقات حمددة       جتدر اإلشارة إىل أن بضعة    

 ٣٤: على النحو التـايل ومقاييسها، وتتوزع التعليقات  ٣-١تعلقة باألهداف االستراتيجية    امل
وهـو  ، "إنتاجية األراضي"  بشأن ١٧، و"الغطاء األرضي" بشأن ٢٨، و"معدل الفقر"بشأن  

  .ما مل يسمح إال بعدد حمدود من التوصيات
ـ      وأتيحت لألطراف أيضاً    -٤ ملتعلقـة باهلـدف     ا ة فرصة لتقييم مؤشرات األثر األربع

معلومات "، وذلك باستخدام النموذج املدرج يف قسم e-SMART ملعايري  وفقا٤ًاالستراتيجي 
كالمهـا  األطراف  املتقدمة  البلدان األطراف املتأثرة والبلدان     خلصت  و. من النموذج " إضافية

 معيـار  هي اليت تنطوي على أكرب إشكال من حيث          ٤مؤشرات اهلدف االستراتيجي    أن  إىل  
 هجواي ذال SO-4-2ؤشر املويصح هذا بشكل خاص على . e-SMARTاخلصوصية يف منهجية 

حـوايل ثلـث    خلص  وعالوة على ذلك،    .  صعوبة تتعلق به   ثلث البلدان األطراف املتقدمة   
وحيث مل تقـدم إال     . SO-4-6 و SO-4-3 ا مه  األكثر إشكاالً  يناملؤشرإىل أن   األطراف املتأثرة   

 ٤أحد مؤشرات اهلـدف االسـتراتيجي       بشأن  راف تعليقات إضافية    أطبلدان متقدمة    أربعة
ـ  ، مل يكن باإلمكان      من هذا القبيل    تعليقات يقدم أي بلد طرف متأثر     ملو إال ستخلص  أن ت

  . استنتاجات حمدودة
. مجيع املؤشرات قابلة للقياس وذات أمهية     إىل أن   الكيانات دون اإلقليمية    خلصت  و  -٥

  . املؤشرات تنطويان على إشكاالتمستني يفواعترب كيانان أن 

__________ 

   .لالطالع على تعريف، انظر املرفق أدناه )٣(
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  التعقيب  املؤشر  رقم املؤشر  اهلدف االستراتيجي 
الدورة احلادية عـشرة للجنـة      تتخذها   إجراءات   بشأنتوصيات  

  استعراض تنفيذ االتفاقية
نسبة الـسكان الـذين       الثالث  ١اهلدف االستراتيجي 

 - يعيشون حتت خـط   
  الفقرنسبة : مقياس الفقر

  ن التقارير املقدمة متعقيبات مستقاة
جتميع البيانات مكلف بسبب عدم وجـود         •

  . نظم الرصد
الذي وقـع عليـه االختيـار       اعُترب النطاق     •

) الوطين مقابل املنـاطق املتـأثرة     النطاق  (
مالئما على حنو واسع، لكن تنشأ صعوبات       

ويف (بيانات خاصة باملناطق املتأثرة     من مجع   
  .)بعض احلاالت للمناطق الريفية أيضاً

  . حتتاج منهجية مجع البيانات إىل توضيح  •
مجع البيانات من بلد إىل     تواتر عملية   تباين  ي  •

حتديد تـواتر   بلد، ويقترح معظم األطراف     
  .  سنوات٥اإلبالغ يف 

الـوطين  املؤشر له صلة بأغراض التخطيط        •
للتصحر وتدهور األراضي واجلفاف، مبا يف      

أن بيـد   . ذلك رصد برامج العمل الوطنية    
هناك بعض الصعوبات يف إقامة رابط واضح       

وتـدهور األراضـي    والتصحر  بني املؤشر   
وال ميكن للتغريات   . تنفيذ االتفاقية /واجلفاف

 إىل التصحر   ةيف قيمة املؤشر أن تعزى مباشر     
أو تنفيـذ   /وتدهور األراضي واجلفـاف و    

  . االتفاقية
قد ال تكون الصلة بني املؤشـر والتـصحر      •

 واجلفاف واضحة جلميع    وتدهور األراضي 
  . اتصانعي السياس

إىل ربط النطاق   /توسيع النطاق حتتاج قواعد     •
  .مزيد من اإليضاح

يات املقدمة إىل الدورة احلادية عشرة للجنة اسـتعراض         التوص
  تنفيذ االتفاقية

ينبغي ملرفق البيئة العاملية والبلدان األطراف املتأثرة النظر يف            -١
ختصيص موارد مالية كافية جلمع البيانات اإلحصائية على الـصعيد          

  .املناطق املتأثرةعلى صعيد  وال سيما ،دون اإلقليمي
ن األطراف املتأثرة أن تنظر يف توجيه اجلهود        ينبغي للبلدا   -٢

. البيانات املتعلقة باملناطق املتـضررة    ة الشمول يف    مسحنو حتسني   
ويف حال عدم وجود مثل هذه البيانات، ينبغي أن تنظر البلـدان            

  . الفقر يف املناطق الريفيةنسبة األطراف املتأثرة يف اإلبالغ عن 
ة النظر يف استخدام بيانات من      ينبغي للبلدان األطراف املتأثر     -٣

إذا ) ميكن أن تتحقق منها البلدان نفـسها      (أو دولية   /مصادر وطنية و  
  .كانت البيانات املتعلقة بالفقر يف املناطق الريفية غري متاحة

ينبغي للبلدان األطراف املتأثرة أن تنظر يف تطبيق تقنيات           -٤
ة، إذا كانـت  منذجة مناسبة لتجميع البيانات عن املنـاطق املتـأثر      

  .البيانات املتعلقة مبؤشر بعينه متاحة على الصعيد الوطين فقط
 للصعوبات يف فهم الصلة بني املؤشـر والتـصحر          نظراً  -٥

وتدهور األراضي واجلفاف، ينبغي للبلدان األطراف املتـأثرة أن         
وضـع  ) أ: (تنظر، يف هذه املرحلة، يف توجيه اجلهود إىل ما يلي         

ـ  مسحتسني  ) ب(لمؤشرات؛  سلسلة زمنية متسقة ل    يف شمول  ة ال
  .بيانات املناطق املتأثرة

ينبغي لشركاء التنمية واملؤسسات املاليـة، ويف املقـام           -٦
األول مرفق البيئة العاملية، النظر يف االستثمار بـصورة أكـرب يف            

 البلدان املتأثرة على حتديد املناطق املتـضررة وتعـيني         ةتنمية قدر 
من منظور التصحر   املؤشر  دقة  د تتحسن   ويف الواقع، ق  . حدودها

وتدهور األراضي واجلفاف مع حتسن قدرة البلدان على حتديـد          
  . املناطق املتأثرة وتعيني حدودها
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  التعقيب  املؤشر  رقم املؤشر  اهلدف االستراتيجي 
الدورة احلادية عـشرة للجنـة      تتخذها   إجراءات   بشأنتوصيات  

  استعراض تنفيذ االتفاقية
من الدراسـة االستقـصائية     تعقيبات مستقاة   
  غري املبلغةاملتعلقة بالكيانات 

يف سنة  ال ُتحدث   معظم املعلومات الالزمة      •
 التعداد، وخمتلـف قواعـد      مثالً(اإلبالغ  
و ما ال يسمح بتقدمي معلومات      وه) البيانات
خيتلف تواتر مجع   وعالوة على ذلك،    . حمدثة

وهو ما ميكن   البيانات من طرف إىل آخر،      
  . ن يعيق إمكانية املقارنةأ

خلصت األطـراف إىل أن عمليـة مجـع           •
البيانات وتلخيصها عملية تنطـوي علـى       
حتديات مبا أهنا تتطلب متـويال إضـافيا يف         

  . معظم احلاالت

ينبغي للبلدان األطراف املتأثرة النظر يف استخدام هـذا           -٧
، ومقارنـة العديـد مـن     مؤشـرات املؤشر كجزء من جمموعة   
بغية فهم األثر احلقيقي للتصحر     طاً  متراب املؤشرات وحتليلها حتليالً  

  .وتدهور األراضي واجلفاف والتدخالت ذات الصلة باالتفاقية
ينبغي لألمانة أن تقدم، حتـت توجيـه جلنـة العلـم              -٨

 بشأن فهم الصلة بني املؤشـر       والتكنولوجيا، مشورة أكثر حتديداً   
، وبـشأن   االتفاقيـة تنفيذ  /والتصحر وتدهور األراضي واجلفاف   

  . بذلكصانعي السياساتبليغ تكيفية 
ينبغي لألمانة أن جتعل املبادئ التوجيهية لإلبالغ أكثـر           -٩

مجع البيانـات،   يف   فيما يتعلق باملنهجية اليت يتعني تطبيقها        حتديداً
   .وربط النطاق/وتوسيع النطاقاإلبالغ، وتواتر 

 أن توافر البيانات فيمـا يتعلـق        ن أيضاً بيََّت  •      
  .تأثرة ينطوي على حتدياتجبميع املناطق امل

  

 الغطـاء األرضـي   حالة    - التاسع  ٢اهلدف االستراتيجي 
  الغطاء األرضي: املقياس

  من التقارير املقدمةتعقيبات مستقاة 
، التكلفة املالية لتطبيق املؤشر مرتفعة جـداً        •

ألهنا تتطلب حتديث الصور، والتحقق على      
رض الواقــع، ومــوظفني متخصــصني، أ

دات ذات صـلة؛ ولـذلك      جميات ومع وبر
  .  مفيداً يف هذا الصددالدعم الدويلسيكون 

أكثـر فائـدة يف نطـاق       املؤشر  سيكون    •
 وإن كان هـذا  أكثر تفصيالًمستوى  /أضيق

  . سيزيد الكلفة بشكل كبري
منهجيات قياس هذا املؤشر ليست موحدة        •

  . يف مجيع البلدان

التوصيات املقدمة إىل الدورة احلادية عشرة للجنة اسـتعراض         
  االتفاقية تنفيذ
ينبغي ملرفق البيئة العاملية أن ينظر يف توفري موارد إضافية            -١

  .لألنشطة التمكينية من أجل اإلبالغ املنهجي عن هذا املؤشر
  وطنيـاً  ، وهي تبين نظاماً   ينبغي للبلدان األطراف املتأثرة     -٢

للرصد يشمل املناطق املتأثرة، النظر يف إمكانية االسـتفادة مـن           
اليت ميكن أن   (املعلومات املتاحة، مبا يف ذلك من املصادر الدولية         

  ).تتحقق منها البلدان ذاهتا
ينبغي للجنة العلم والتكنولوجيـا أن تنظـر يف تقـدمي             -٣

و معايري مـشتركة عامـة      أ/توصيات من أجل اعتماد تعاريف و     
لتحديد فئات الغطاء األرضي اليت يتعني اسـتخدامها يف عمليـة           

  . اإلبالغ، من أجل حتسني إمكانية مقارنة البيانات
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  التعقيب  املؤشر  رقم املؤشر  اهلدف االستراتيجي 
الدورة احلادية عـشرة للجنـة      تتخذها   إجراءات   بشأنتوصيات  

  استعراض تنفيذ االتفاقية
بالرغم من وجود نظم رصد على نطـاق          •

اجة إىل التحقق على أرض     واسع، هناك ح  
دراسات ميدانية؛ ومن احملتمـل     إىل  الواقع و 

وقد يؤثر بدوره على    مكلفاً  أن يكون هذا    
واستـشعرت  . البياناتمن  نوعية ما جيمع    

بعض األطـراف احلاجـة إىل اخلـربات        
  .اخلارجية وتدريب املوظفني احملليني

 مـع   مجع البيانات دائمـاً   يتوافق تواتر   ال    •
. د واإلبالغ يف إطار االتفاقية    متطلبات الرص 

تواتر التقارير الـيت    وقلصت التكاليف من    
وكذا من قـدرهتا    ميكن لألطراف تقدميها،    
وذكر عدد قليل   . على تقدمي التقارير بانتظام   

أن عملية مجعها للبيانات تتواتر     من البلدان   
  .سنوات) ٦أو  (٥كل 

ينبغي أن يستكمل املؤشر مبعلومات إضافية        •
التصحر وتدهور األراضي واجلفاف    لربطه ب 

  . وبتنفيذ االتفاقية
مثة حاجة إىل معلومات إضـافية لـتمكني          •

اسات مـن فهـم اآلثـار       صانعي الـسي  
واالجتماعيـة لـتغري الغطـاء      االقتصادية  

  . األرضي مع مرور الوقت
من الدراسـة االستقـصائية     تعقيبات مستقاة   
  غري املبلغة املتعلقة بالكيانات 

 بعض البلدان منهجية وطنيـة      ال توجد يف    •
  . قائمة

ينبغي لشركاء التنمية واملؤسسات املاليـة، وال سـيما           -٤
مرفق البيئة العاملية، أن ينظروا يف زيادة االسـتثمارات يف تنميـة            

التـدريب علـى الـصعيدين      يشمل  تأثرة، مبا   قدرات البلدان امل  
دون اإلقليمي من أجل مواءمـة تدرجييـة لتعـاريف          /اإلقليمي

  . ومنهجيات قياس هذا املؤشر
ينبغي للبلدان األطراف املتأثرة النظر يف استخدام هـذا           -٥

، ومقارنـة العديـد مـن     مؤشـرات املؤشر كجزء من جمموعة   
ية فهم األثر احلقيقي للتصحر     بغترابطياً   املؤشرات وحتليلها حتليالً  

  .وتدهور األراضي واجلفاف والتدخالت ذات الصلة باالتفاقية
ينبغي لألمانة أن جتعل املبادئ التوجيهية لإلبالغ أكثـر           -٦

اآلثار االقتـصادية بصانعي السياسات و  تبليغ   بشأن كيفية    حتديداً
  .واالجتماعية لتغري الغطاء األرضي مع مرور الوقت
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  التعقيب  املؤشر  رقم املؤشر  اهلدف االستراتيجي 
الدورة احلادية عـشرة للجنـة      تتخذها   إجراءات   بشأنتوصيات  

  استعراض تنفيذ االتفاقية

وقد ال  . ك حتدي يتمثل يف مجع البيانات     هنا  •      
 مـع   يكون تواتر مجع البيانات متماشـياً     

متطلبات اإلبالغ يف إطار اتفاقية مكافحـة       
  .التصحر يف مجيع البلدان

  

الغطـاء األرضـي    حالة    التاسع  ٢اهلدف االستراتيجي 
  إنتاجية األراضي: املقياس

  من التقارير املقدمةتعقيبات مستقاة 

يف إنتاج املؤشر يف اقتناء صور      تنحصر تكال   •
  .حمدثة واخلربة الفنية الالزمة

قد ال تكون تعاريف املؤشـر والعناصـر          •
  .املكونة له واضحة جلميع أصحاب املصلحة

  . منهجية قياس هذا املؤشر معقدة  •
 ما يكـون    مجع البيانات غري مباشر وكثرياً      •

  . باهظ التكاليف
الوطنيـة  املؤشر مفيد يف عمليات التخطيط        •

املتعلقــة بالتــصحر وتــدهور األراضــي 
واجلفاف، مبا يف ذلك رصد برنامج العمـل   

بيد أنه يلزم احلذر يف تفسري النتائج       . الوطين
مبا أن عوامل أخرى غري التصحر وتـدهور        
األراضي واجلفاف وتنفيذ االتفاقية ميكن أن      

  .تؤثر على هذا املؤشر
فهـم هـذا    يسهل على صانعي السياسات       •

  .  جيداًالبيانات تفسرياًؤشر لو فُسرت امل
إىل ربط النطاق   /توسيع النطاق حتتاج قواعد     •

  .مزيد من اإليضاح
  

التوصيات املقدمة إىل الدورة احلادية عشرة للجنة اسـتعراض         
  تنفيذ االتفاقية

ينبغي لألمانة تعديل املنهجية مع مراعاة قدرة البلـدان           -١
  .ربط النطاق/توسيع النطاقوتقدمي املشورة بشأن قواعد 

ينبغي لشركاء التنمية واملؤسسات املاليـة، ويف املقـام           -٢
االسـتثمار يف تنميـة     زيادة  األول مرفق البيئة العاملية، النظر يف       

التدريب على منهجية قياس هذا     يشمل  قدرات البلدان املتأثرة، مبا     
املؤشر وكذا املواءمة التدرجيية للتعـاريف واملنـهجيات الـيت          

  .تستخدمها البلدان
ي للبلدان األطراف املتأثرة النظر يف استخدام هـذا         ينبغ  -٣

، ومقارنـة العديـد مـن     مؤشـرات املؤشر كجزء من جمموعة   
بغية فهم األثر احلقيقي للتصحر     ترابطياً   املؤشرات وحتليلها حتليالً  

  .وتدهور األراضي واجلفاف والتدخالت ذات الصلة باالتفاقية
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  التعقيب  املؤشر  رقم املؤشر  اهلدف االستراتيجي 
الدورة احلادية عـشرة للجنـة      تتخذها   إجراءات   بشأنتوصيات  

  استعراض تنفيذ االتفاقية
من الدراسـة االستقـصائية     تعقيبات مستقاة   
  غري املبلغةاملتعلقة بالكيانات 

واجهت بعض األطراف صعوبة يف حتديـد         •
الزيادة يف صايف اإلنتاجية األولية يف املناطق       

  . اليت تفتقر إىل بيانات مرجعيةاملتأثرة 
  . ال توجد يف بعض البلدان منهجية وطنية قائمة  •

قـد  و.  متمثل يف مجع البيانات    حتديهناك    •     
 مـع   يكون تواتر مجع البيانات متماشياً     ال

متطلبات تقدمي التقارير يف اتفاقية مكافحـة     
  .التصحر يف مجيع البلدان

  

حصة املساعدة اإلمنائيـة     SO-4-2  ٤اهلدف االستراتيجي 
الرمسية الثنائيـة املقدمـة     
  لألنشطة املتصلة باالتفاقية

  من التقارير املقدمةتعقيبات مستقاة 
املؤشر غري واضح ألنه ال يشري إال       تبني أن     •

إىل املساعدة الثنائية، وإن كان ينبغي مراعاة       
حصة املساعدة اإلمنائية الثالثية واملتعـددة      

 للمعلومات الـواردة عـن      وفقاً(األطراف  
  .)طريق مكتب املساعدة

مبا أنه ينبغي اإلبالغ عن املبـالغ االمسيـة           •
 بدوالرات الواليات املتحدة، هناك أطراف    
مل تكن متأكدة من سعر الـصرف الـذي         
يتعني أن تستخدمه وتفضل استخدام العملة      
الوطنية، على حنو ما فعلت يف املرفق املـايل         

  .املوحد الذي استخلصت منه املعلومات
 حتديد أفضل ملستوى أمهيـة      - الفرع ألف   •

مة يف  املشاريع اليت ستعترب مـساهِ    /الربامج
ل يتعني أخذ   ه. األهداف املتعلقة باالتفاقية  

ملرفـق  مجيع املشاريع الواردة قائمة هبا يف ا      
  ؟ املايل املوحد يف االعتبار

التوصيات املقدمة إىل الدورة احلادية عشرة للجنة اسـتعراض         
  تنفيذ االتفاقية

توضيح مفهوم هذا املؤشر،    ينبغي لألمانة واآللية العاملية       -١
أي ما إذا كانت ستؤخذ يف االعتبار املساعدة اإلمنائية الثنائية فقط        

  .أم املتعددة األطراف أيضاً
سعر صرف العمالت املستخدم لتحويل مجيع العمالت         -٢

إىل دوالرات الواليات املتحدة من أجل إجراء حسابات حتليـل          
وينبغـي  . رة اإلبالغ البيانات هو سعر صرف اليوم األول من دو       

لألمانة واآللية العاملية أن تقدما لألطراف هذا التوضـيح، لكـي           
تتمكن الكيانات املبلغة من إجراء التحويل، ولـيس اسـتخدام          

  .العمالت الوطنية كما تفعل يف املرفق املايل املوحد
ينبغي لألطراف النظر يف إدراج مجيع املشاريع الـواردة           -٣

املايل املوحد، شريطة أن تكـون ذات أمهيـة         قائمة هبا يف املرفق     
يفوق معامل مؤشر ريـو املـسند إليهـا         برامج  /مشاريع( فعالً

   ").١" الدرجة
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  التعقيب  املؤشر  رقم املؤشر  اهلدف االستراتيجي 
الدورة احلادية عـشرة للجنـة      تتخذها   إجراءات   بشأنتوصيات  

  استعراض تنفيذ االتفاقية
من الدراسـة االستقـصائية     مستقاة   تعقيبات

  غري املبلغةاملتعلقة بالكيانات 
    .مل تقدم أي تعليقات حمددة  •     
  SO-4-3   للـتغري يف   املئوية  النسبة

بتنفيذ احمللي  االلتزام املايل   
  االتفاقية

  من التقارير املقدمةتعقيبات مستقاة 
 ملرفق األول أدناه لالطالع على تقييم     انظر ا   •

e-SMART.       مل تقدم أي تعليقات حمـددة
  .أخرى
من الدراسـة االستقـصائية     مستقاة   تعقيبات

  غري املبلغة املتعلقة بالكيانات 
تعترب األطراف أنه ليس من السهل الوصول         •

إىل املعلومات املتعلقة باستخدام امليزانيـات      
  ). الوطنية(احمللية 

للتنوع الواسع لألموال املتوافرة علـى      نظرا    •
مجيع املستويات، ليس من السهل حتديـد       

  . يتعلق منها باملؤشر ما

التوصيات املقدمة إىل الدورة احلادية عشرة للجنة اسـتعراض         
  تنفيذ االتفاقية

ينبغي لألمانة واآللية العاملية حتسني املؤشر جلعله أكثـر           -١
. سيما جلعله أكثر حتديـداً    ، وال    e-SMARTانسجاما مع معايري    

 توضيح املنهجية الالزمة لقياس     وينبغي لألمانة واآللية العاملية أيضاً    
لتحديد  بتنفيذ االتفاقية وكذا     للتغري يف االلتزام احمللي   املئوية  النسبة  

  .األموال اليت ينبغي اإلبالغ عنها
الـربامج  /ينبغي لألطراف النظر يف اإلبالغ عن املشاريع        -٢

 من امليزانية العامة احمللية أو املمولة بشكل مشترك، مبـا يف            املمولة
ذلك االلتزامات املالية املدرجة يف املرفق املـايل املوحـد الـيت            

وينبغي توفري بيانات عن كل سـنة مـن         . تستخدم هذه امليزانية  
بنـاء  )  املئوية النسبة(يقاس التغيري النسيب    : سنوات دورة اإلبالغ  
 السنة األوىل إىل الثانية من الدورة؛ وعندها        على التقدم احملرز من   

  .يستخدم إمجايل كل دورة خطَّ أساس للفترة التالية
  SO-4-6     عدد ونوع األطر القانونية

ــوافز  ــة أو احل والتنظيمي
االقتصادية أو غريها مـن     
اآلليات اليت تـضمن أو     
تيسر حتويل األموال مـن     
أجل تنفيذ االتفاقية علـى     

  مجيع املستويات

  من التقارير املقدمةيبات مستقاة تعق
 انظر املرفق األول أدناه لالطالع على تقييم        •

e-SMART .      مل تقدم أي تعليقات حمـددة
  . أخرى

 من الدراسـة االستقـصائية      تعقيبات مستقاة 
  غري املبلغةاملتعلقة بالكيانات 

تقيـيم الـصعوبات    يف املرفق األول أدناه     انظر    •
 إىل معايري   اف استناداً واجهتها البلدان األطر   اليت

e-SMART .مل تقدم أي تعليقات حمددة.   

التوصيات املقدمة إىل الدورة احلادية عشرة للجنة اسـتعراض         
  تنفيذ االتفاقية

 مـع   ينبغي لألمانة حتسني املؤشر جلعله أكثر انـسجاماً         -١
 ليتـسىن مجـع     ، وال سيما جعله أكثر حتديداً     e-SMARTمعايري  
  . البيانات
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  التعقيب  املؤشر  رقم املؤشر  اهلدف االستراتيجي 
الدورة احلادية عـشرة للجنـة      تتخذها   إجراءات   بشأنتوصيات  

  استعراض تنفيذ االتفاقية
  SO-4-7  تفـــويض واضـــح

للمسؤوليات املؤسـسية   
من أجل تنفيذ االتفاقيـة     

  على مجيع املستويات

   من التقارير املقدمةتعقيبات مستقاة
  .صعوبة إجراء تقييم نوعي  •
لدى األمانة بيانات ذات صلة على الـصعيد          •

يف الدويل فقط البيانـات ليـست متاحـة         
  .املستويات األخرى اليت ال تعمل فيها األمانة

من الدراسـة االستقـصائية     مستقاة  يبات  تعق
  غري املبلغةاملتعلقة بالكيانات 

  .مل تقدم أي تعليقات حمددة  •

التوصيات املقدمة إىل الدورة احلادية عشرة للجنة اسـتعراض         
  تنفيذ االتفاقية

املعايري املطبقة يف خمتلف البلـدان      حتدد  ينبغي لألمانة أن      -١
  . نوعيمن أجل ضمان فهم مشترك للتقييم ال

اتفـاق  يف هذا اجلزء أي     ُتبني  ينبغي لألطراف النظر يف أن        -٢
تعبئة املوارد الالزمة   تعتمد عليها لتيسري    آلية  /مؤسسةتكون أبرمته أو    

مانة واملؤسسات املتعددة   األ( من الصعيد الدويل     لتنفيذ االتفاقية، بدءاً  
ت غـري   مبا يف ذلك البلديات واملنظما    (إىل الصعيد احمللي    ) األطراف
وينبغي لألمانة واآللية العاملية أن توضحا أن املطلوب هو         ). احلكومية

  . قائمة من الترتيبات فقط وليس تصنيف هذه الترتيبات
ينبغي لألمانة أن تقدم التقارير بناء على البيانات املتعلقة           -٣

  .بالصعيد الدويل فقط

  صلةشرات األداء واملنهجية ذات الحتسني جمموعة مؤ  -ثالثاً  
املستخدمة يف وضع مؤشرات األداء خالل       e-SMARTة، أجري تقييم ملعايري     تكرر ذات الصلة املتعلقة بالعملية امل      لألحكام وفقاً  -٦

 املدخالت الواردة من الكيانات دون اإلقليميـة الـيت          وأخذت يف االعتبار أيضاً   . ٢٠١٣-٢٠١٢ للفترة   عملية اإلبالغ واالستعراض  
  .استعراض األداء وتقييم التنفيذنظام لألوىل باستخدام بوابة اإلبالغ اإللكتروين قدمت تقارير للمرة ا

، يقدم   بعينها حصراً  غةختتلف حسب الكيانات املبلغة، ومبا أن بعض املؤشرات خمصصة لكيانات مبلِّ          اإلبالغ  ومبا أن منهجيات      -٧
  . غ على حدةبلِّالتحليل املتعلق بكل كيان ُم

معظم املشاكل اليت واجهتها    ارتبطت  ،  ٢٠١٠دورة اإلبالغ لعام    غرار  وعلى  .  مؤشر أداء  ١٤طراف املتأثرة عن    وتبلغ البلدان األ    -٨
وبالرغم مـن   . مبعياري الصلة والتحديد الزمين   اجلانب األقل إثارة للمشاكل     وارتبط  قياس مؤشرات األداء،    بقابلية  البلدان األطراف املتأثرة    

، )CONS-0-1 قياس املؤشر املوحد  قابلية  ( عن مشاكل مع مؤشر واحد       ٢٠١١-٢٠١٠ثرة أبلغت يف الفترة     أن نصف البلدان األطراف املتأ    
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  لكنه ال يزال متسقاً    ٢٠١٣-٢٠١٢يف الفترة   تراجعاً كبرياً   مؤشرات األداء   عن  فقد تراجع عدد األطراف اليت تواجه صعوبات يف اإلبالغ          
  ). غةمن البلدان املبلّ يف املائة ٣٥ذروة هذا العدد هي نسبة وكانت (
 تثري أكرب قدر من املـشاكل       CONS-O-3 و CONS-O-4 و CONS-O-1ولكن بالرغم من هذا التحسن، ال تزال مؤشرات األداء            -٩

   .CONS-O-16 وCONS-O-9 وCONS-O-5ومل يبلغ عن أي مشاكل حمددة فيما يتعلق مبؤشرات األداء . يف اإلبالغ عنها
وإىل جانب البلدان األطـراف     .  مؤشرات أداء تبلغ عنها وكثرياً ما واجهت مشاكل يف قابلية قياسها           ١٠ة  وكانت لألطراف املتقدم    -١٠

، CONS-O-4 وCONS-O-1املتأثرة، خلصت األطراف املتقدمة اليت قدمت تقاريرها إىل أن املؤشرين اللذين طرحـا معظـم املـشاكل مهـا                    
  يـستويف متامـاً    CONS-O-14  للتقارير الواردة من األطراف املتقدمة، فإن املؤشر       ووفقاً. هماقياسبقابلية   بسبب اجلوانب املتعلقة     أساساً وذلك
  . e-SMARTمعايري 
 CONS-O-11وخلصت إىل أن مجيع املؤشرات حمـددة، وأن املؤشـرين           .  مؤشر أداء تبلغ عنها    ١٣وللكيانات دون اإلقليمية      -١١
إىل أن جوانب معينة مـن مؤشـرات أداء   اثنان من الكيانات اإلقليمية املبلغة ص  وخل. e-SMART معايري    يستوفيان متاماً  CONS-O13و

  .أخرى تنطوي على مشاكل

  التعقيب  املؤشر  رقم املؤشر  النتيجة 
الـدورة احلاديـة    تتخذها   إجراءات   بشأنتوصيات  

  عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  تعليقات عامة  

  

 - ن يكون مستصوباً  من شأن تقليص عدد مؤشرات األداء أ        •
  . نه أقل تكلفة ومفهوم للجمهور وصانعي القرارإإذ 

خلصت بعض األطراف إىل أن عملية اإلبـالغ خـالل            •
 كانت أيـسر، مبـا أن املنهجيـة         ٢٠١٣-٢٠١٢ الفترة

  .وأدوات اإلبالغ قد اختربت خالل دورة اإلبالغ السابقة
 نوعية   اإلحصاءات أن  إدارة/أبلغت منظمة األغذية والزراعة     •

وترد تعليقات حمددة بـشأن     .  مثلى املعلومات ليست دائماً  
جودة البيانات يف وثائق التحليل األويل املتعلقة باألهـداف         
التنفيذية، يف حني يرد إطار عام جلودة البيانات يف الوثيقـة           

ICCD/CRIC(11)/MISC.1
)٤(.  

ينبغي للفريق العامل بني الـدورات املعـين  -١
ية يف منتصف املدة النظر يف احلـدبتقييم االستراتيج 

من عدد مؤشرات األداء من أجـل جعـل عمليـة
  .اإلبالغ عملية أكثر فعالية دون احلد من كفاءهتا

ينبغي لألمانة وضع إطار رمسـي جلـودة   -٢
مـصدريف  البيانات لضمان جودة عالية للبيانـات       

املعلومات، مبا يف ذلك املعايري الدولية، والتـصنيفات
يب املشتركة لتجميع البيانات املطلوبة، وكذاواألسال

وحتليل املعلومات، مبا يفيف مجيع مراحل عملية إعداد      
  . عمليات الفحص هبدف التحققذلك 

__________ 

 املعلومـات   جودةاألمانة يف تقييم    اليت ساعدت    ،والزراعةاألمم املتحدة لألغذية    املدخالت املقدمة من إدارة اإلحصاءات يف منظمة        إىل  هذه الوثيقة   تند  تس )٤(
  . املتكررةعملية البذات صلة وقدمت مشورة املقدمة خالل عملية اإلبالغ هذه 



 

 

IC
C

D
/C

R
IC

(11)/15 

 

13 
G

E
.13-60110  

  التعقيب  املؤشر  رقم املؤشر  النتيجة 
الـدورة احلاديـة    تتخذها   إجراءات   بشأنتوصيات  

  عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
ينبغي لألمانة أن تعمل على مواءمة أدواهتـا  -٣

للتخطيط القائم على النتائج مـع مؤشـرات األداء
، حيثما لزماحملددة اليت اعتمدها املؤمتر األطراف مؤقتاً     

  .األمر وحسب االقتضاء
١-١  CONS-O-1  

  
عدد وحجم التظاهرات   
اإلعالمية املنظمة بشأن   

تدهور /مسائل التصحر 
أو /األراضي واجلفاف و  

أوجه تفاعلها مع تغـري     
املنـــاخ والتنـــوع 

ولوجي، واجلمهور  ـالبي
الذي بلغتـه وسـائط     
اإلعالم الـيت تتنـاول     

ــصحر تــدهور /الت
ــاف  األراضــي واجلف

  جه تآزرهاوأو

   من التقارير املقدمةتعقيبات مستقاة
البلد الذين أطلعـوا    هناك صعوبة يف تقدير نسبة سكان         •

 - على مسائل التصحر وتدهور األراضـي واجلفـاف       
  .التقديرات الذاتية غري موثوق هبا

على مجع املعلومات املتعلقة    جهات الوصل الوطنية    قدرة    •
ت ذات الـصلة    بعدد األنشطة اإلعالميـة واملعلومـا     

باإلنتاجات اإلعالمية املعنية مبسائل التصحر وتـدهور       
  .األراضي واجلفاف حمدودة

املتعلقة بالبلدان  من الدراسة االستقصائية    تعقيبات مستقاة   
  غري املبلغة

يتطلب مجع املعلومات موارد مالية إضافية غري متاحة أو           •
  . مل تقدم

فاقية مكافحة  معظم املعلومات املتاحة ليست خاصة بات       •
  .التصحر

  . صعوبة قياس أثر األنشطة اإلعالمية اليت نظمت  •

التوصيات املقدمة إىل الدورة احلادية عشرة للجنة
  استعراض تنفيذ االتفاقية

ينبغي للفريق العامل بني الدورات أن ينظر  -١
يف تنقيح هذا املؤشر يف إطار تقييم االسـتراتيجية يف

 مجع بيانـات موثوقـةمنتصف املدة من أجل كفالة    
  .وتفادي مؤشرات قائمة على تصورات

٣-١  CONS-O-3      عدد منظمات اجملتمـع
املدين ومؤسسات العلم   
والتكنولوجيا املشاركة  

  يف عمليات االتفاقية

  التقارير املقدمةمستقاة من  تعقيبات
. e-SMART انظر املرفق الثاين أدناه لالطالع على تقييم        •

  .ددة أخرىمل تقدم أي تعليقات حم
  

التوصيات املقدمة إىل الدورة احلادية عشرة للجنة
  استعراض تنفيذ االتفاقية

ينبغي لألمانة حتسني املؤشر جلعلـه أكثـر         -١
، وال سيما من حيـثe-SMARTمع معايري    تواؤماً

   . حتقيقهقابلية قياسه وقابلية
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  التعقيب  املؤشر  رقم املؤشر  النتيجة 
الـدورة احلاديـة    تتخذها   إجراءات   بشأنتوصيات  

  عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
املتعلقة بالبلدان  مستقاة من الدراسة االستقصائية     تعقيبات  

  غري املبلغة 
تقييم الصعوبات اليت تواجهها    يف املرفق الثاين أدناه     انظر    •     

مل تقدم  . e-SMART إىل معايري    الكيانات املبلغة استناداً  
  .أي تعليقات حمددة

  

  CONS-O-4      عدد ونوع املبـادرات
ــسائل  ــصلة مب ذات ال

ــصحر تــدهور /الت
األراضي واجلفاف اليت   
اختذهتا منظمات اجملتمع   

م ومؤسسات العل املدين  
والتكنولوجيا يف ميدان   

  التثقيف

  من التقارير املقدمةتعقيبات مستقاة 
للحصول على بيانات شاملة عن املبادرات اليت قامـت           •

هبا مجيع منظمات اجملتمع املدين ومؤسـسات العلـم         
والتكنولوجيا اليت قد تكون معنية ينبغي إجراء دراسـة         

  .استقصائية
لبلدان املتعلقة با اسة االستقصائية    مستقاة من الدر   تعقيبات

  غري املبلغة 
تبني أن حتديد املبادرات ذات الـصلة ينطـوي علـى             •

  . حتديات

التوصيات املقدمة إىل الدورة احلادية عشرة للجنة
  استعراض تنفيذ االتفاقية

ينبغي للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية مـنح  -١
طرافمزيد من الوقت لعملية اإلبالغ كي يتسىن لأل       

  . تقدمي معلومات شاملة عن هذا املؤشر
ينبغي لألطراف النظر يف حتديد جمموعة أساسية         -٢

من منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا       
  . ومواصلة رصد أنشطتها خالل فترة السنتني

ينبغي لألمانة أن تقدم يف دليل اإلبالغ بعض  -٣
  . جها يف التقاريرأمثلة املبادرات اليت ينبغي إدرا

١-٢  
٢-٢  
٣-٢  

CONS-O-5      عدد البلدان األطـراف
املتأثرة، والكيانات دون   
اإلقليمية واإلقليمية اليت   

تنقـيح  /أهنت صـياغة  
 /برامج العمل الوطنيـة   

ــل دون  ــرامج العم ب
برامج العمـل   /اإلقليمية

اإلقليمية املتماشية مـع    
االستراتيجية، مبراعـاة   

ات البيوفيزيائية  ـاملعلوم

  من التقارير املقدمةتعقيبات مستقاة 
  .e-SMARTانظر املرفق الثاين أدناه لالطالع على تقييم   •

لبلدان املتعلقة با مستقاة من الدراسة االستقصائية     تعقيبات  
  غري املبلغة 

تنقيح /اختذت إجراءات يف صياغة   تواجه األطراف اليت      •
خطة عمل وطنية صعوبات يف التنـسيق فيمـا بـني           

  . املؤسسات

التوصيات املقدمة إىل الدورة احلادية عشرة للجنة
  استعراض تنفيذ االتفاقية

ينبغي لألطراف أن تنظر يف تعزيز آليـات  -١
، وال سيما هيئة التنسيقالتنسيق على الصعيد الوطين   

  .الوطنية
غي ملرفق البيئة العاملية النظر يف تبـسيطينب  -٢

إجراءات طلب األنشطة التمكينية من أجل ضـمان
صرف األموال للبلدان األطراف املتأثرة يف الوقـت

  .املطلوب
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  التعقيب  املؤشر  رقم املؤشر  النتيجة 
الـدورة احلاديـة    تتخذها   إجراءات   بشأنتوصيات  

  عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  واالقتصادية، واالجتماعية

واخلطط والـسياسات   
طنية، وإدراجهـا يف    الو

           أطر االستثمار
٤-٢  CONS-O-6     عدد اتفاقات الشراكة

اليت أبرمت يف إطـار     
االتفاقية بني البلـدان    

األمم /األطراف املتقدمة 
ات املتحــدة واملنظمــ

ــة ال ــة احلكومي دولي
ــراف  ــدان األط والبل

  املتأثرة

   من التقارير املقدمةتعقيبات مستقاة
. e-SMARTانظر املرفق الثاين أدناه لالطالع على تقييم          •

  .مل تقدم أي تعليقات حمددة أخرى
لبلدان املتعلقة با  مستقاة من الدراسة االستقصائية      تعقيبات

  غري املبلغة 
تقييم الصعوبات اليت تواجهها    ين أدناه   يف املرفق الثا  انظر    •

مل تقدم  . e-SMART إىل معايري    البلدان األطراف استناداً  
  .أي تعليقات حمددة

التوصيات املقدمة إىل الدورة احلادية عشرة للجنة
  استعراض تنفيذ االتفاقية

حتسني املؤشر جلعلـه أكثـرينبغي لألمانة     -١
  .e-SMARTمع معايري  تواؤماً

٥-٢  CONS-O-7   ــادرات عـــدد مبـ
ــيط ــة /التخط الربجم

ات ـني التفاقي ـالتآزري
ريو الثالث أو آليـات     

 علـى   ،التنفيذ املشترك 
  مجيع املستويات

   من التقارير املقدمةتعقيبات مستقاة
ينبغي للمؤشر أن يأخذ يف االعتبـار املبـادرات الـيت          •

تتخذها البلدان األطراف املتقدمة على الصعيد الـوطين        
املرتبطـة  آزر بني أعمال التعـاون الـدويل        لتعزيز الت 

  .اتفاقيات ريو الثالثب
لبلدان املتعلقة با مستقاة من الدراسة االستقصائية     تعقيبات  

  غري املبلغة 
تقييم الصعوبات اليت تواجهها    يف املرفق الثاين أدناه     انظر    •

مل تقدم  . e-SMART إىل معايري    البلدان األطراف استناداً  
  .أي تعليقات حمددة

التوصيات املقدمة إىل الدورة احلادية عشرة للجنة
  استعراض تنفيذ االتفاقية

أن جتعل املبـادئ التوجيهيـةغي لألمانة  ينب  -١
 فيما يتعلق بتعريف مبـادراتلإلبالغ أكثر حتديداً  

الربجمة التآزريني التفاقيات ريو الـثالث أو/التخطيط
  . آلياهتا للتنفيذ املشترك
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  التعقيب  املؤشر  رقم املؤشر  النتيجة 
الـدورة احلاديـة    تتخذها   إجراءات   بشأنتوصيات  

  عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
١-٣  
٢-٣  

CONS-O-8      عدد البلدان األطـراف
املتأثرة وعدد الكيانـات    
دون اإلقليمية واإلقليمية   
اليت أنشأت ودعمـت    

ــاً  ــاً وطني دون  /نظام
إقليميـاً لرصـد    /إقليمي

ــدهور   ــصحر وت الت
  األراضي واجلفاف

   من التقارير املقدمةتعقيبات مستقاة
. e-SMARTانظر املرفق الثاين أدناه لالطالع على تقييم          •

  .تعليقات حمددة أخرىمل تقدم أي 
لبلدان املتعلقة با مستقاة من الدراسة االستقصائية     تعقيبات  
  غري املبلغة

يف بعض األطراف، مل تضع املؤسسات العلميـة بعـد            •
  . جلمع طائفة واسعة من املعلومات املطلوبةأساساً

التوصيات املقدمة إىل الدورة احلادية عشرة للجنة
  استعراض تنفيذ االتفاقية

نبغي لشركاء التنمية واملؤسسات املاليـة،ي  -١
ويف املقام األول مرفق البيئة العاملية، النظر يف إمكانية

 الكيانات املبلغة على مجعةتقدمي دعم مايل لتنمية قدر    
  .البيانات ومعاجلتها

  CONS-O-9     عدد البلدان األطراف
املتأثرة، والكيانات دون   
اإلقليمية واإلقليمية اليت   

ــدم تقا ــا تق إىل ريره
التفاقية وفقاً ملبـادئ    ا

اإلبالغ املنقحة علـى    
أساس مؤشرات متفق   

حيـل موعـد    (عليها  
ــدميها يف   ٢٠١٢تقـ

  ) فقط٢٠١٦و

   من التقارير املقدمةتعقيبات مستقاة
. e-SMARTانظر املرفق الثاين أدناه لالطالع على تقييم          •

  .مل تقدم أي تعليقات حمددة أخرى
لبلدان املتعلقة با سة االستقصائية   مستقاة من الدرا  تعقيبات  

  غري املبلغة 
تقييم الصعوبات اليت تواجهها    يف املرفق الثاين أدناه     انظر    •

مل تقدم  . e-SMART إىل معايري    البلدان األطراف استناداً  
  .أي تعليقات حمددة

التوصيات املقدمة إىل الدورة احلادية عشرة للجنة
  استعراض تنفيذ االتفاقية

التوصـياتلفصل اخلامس من هذه الوثيقة    يف ا انظر  (
  ).عناصر عملية اإلبالغاملتعلقة مبختلف 

٣-٣  
٤-٣  

CONS-O-10   عــدد بــرامج العمــل
برامج العمل دون   /الوطنية
برامج العمـل   /اإلقليمية

اإلقليمية املنقحـة الـيت     
تعكس معرفة العوامـل    
ــصحر   ــؤثرة يف الت امل
ــي   ــدهور األراض وت
واجلفاف وتفاعالهتـا،   

 التصحر وتدهور   وتفاعل

  من التقارير املقدمةتعقيبات مستقاة 
 e-SMARTانظر املرفق الثاين أدناه لالطالع على تقييم          •

والفصل السادس لالطالع على مزيد مـن التعليقـات         
  .املقدمة من األطراف

لبلدان تعلقة با امل مستقاة من الدراسة االستقصائية      تعقيبات
  غري املبلغة 

تقييم الصعوبات اليت تواجهها    يف املرفق الثاين أدناه     انظر    •
 e-SMART إىل معـايري     البلدان األطـراف اسـتناداً    

التوصيات املقدمة إىل الدورة احلادية عشرة للجنة
   االتفاقيةاستعراض تنفيذ

التوصـياتيف الفصل اخلامس من هذه الوثيقة     انظر  (
  ). املتعلقة بتنفيذ خطة العمل الوطنية
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  التعقيب  املؤشر  رقم املؤشر  النتيجة 
الـدورة احلاديـة    تتخذها   إجراءات   بشأنتوصيات  

  عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
األراضي واجلفاف مـع    
تغري املنـاخ والتنـوع     

  البيولوجي

السادس لالطالع على مزيد مـن التعليقـات         والفصل
  . املقدمة من األطراف

         
٥-٣  CONS-O-11      نوع ُنظُم تقاسم املعرفة

تدهور /املتصلة بالتصحر 
ــاف  ــي واجلف األراض
ا وعددها ومـستخدموه  

على املستويات العـاملي    
 ي ودون اإلقليمي  مواإلقلي

وصـفها  والوطين الوارد   
ــشبكي  يف  ــع ال املوق

  لالتفاقية

   من التقارير املقدمةتعقيبات مستقاة
  .، مل تقدم أي تعليقات حمددةe-SMARTباستثناء تقييم   •

لبلدان املتعلقة با مستقاة من الدراسة االستقصائية     تعقيبات  
  غري املبلغة

تعريف واضـح للمؤشـرات علـى       إىل   لالفتقار   نظراً  •
ض األطـراف صـعوبة يف      الصعيد الوطين، واجهت بع   

 داخـل   احلصول على معلومات عن نظم الرصد املنشأة      
  .املؤسسات القطاعية الوطنية

التوصيات املقدمة إىل الدورة احلادية عشرة للجنة
  استعراض تنفيذ االتفاقية

ينبغي لألمانة حتسني املؤشر جلعلـه أكثـر  -١
  .e-SMART مع معايري انسجاماً

٦-٣  CONS-O-12     العلـم  عدد شـبكات
ــا أو  والتكنولوجيــ
املؤسسات أو العلمـاء    

يف الذين يـشاركون    
البحوث الـيت طلـب     
  مؤمتر األطراف إعدادها

  من التقارير املقدمةتعقيبات مستقاة 
مصادر البيانات املتعلقة هبذا املؤشر حىت اآلن       تشمل  ال    •

  .إال اتفاقات ومذكرات تفاهم
ذا كان قـد     على ما إ   تتوقف اجتاهات هذا املؤشر كثرياً      •

  .عقد مؤمتر علمي خالل فترة السنتني قيد النظر أم ال

التوصيات املقدمة إىل الدورة احلادية عشرة للجنة
  استعراض تنفيذ االتفاقية

ينبغي للفريق العامل بني الدورات النظر يف  -١
ما إذا كانت املعلومات اليت قدمتها األمانة عن املؤشر

CONS-O -12 لعاملي للتنفيذذات صلة بالتقييم ا .  

١-٤  
٢-٤  

CONS-O-13      عدد البلدان، وكيانـات
اإلبالغ دون اإلقليميـة    
واإلقليمية املـشاركة يف    
بناء القدرات ملكافحـة    

تدهور األراضي  /التصحر
واجلفاف على أسـاس    
التقييم الذايت للقـدرات    
الوطنية أو غـريه مـن      

  املنهجيات واألدوات

   من التقارير املقدمةتعقيبات مستقاة
عدم اتساق املـصطلحات املـستخدمة يف النمـوذج           •

يتعلق باملبادرات املتـصلة بالتـصحر وتـدهور         فيما
  .األراضي واجلفاف واخلاصة به

لبلدان املتعلقة با  مستقاة من الدراسة االستقصائية      تعقيبات
  غري املبلغة

سترحب بعض األطـراف بإتاحـة الفرصـة لتقيـيم            •
  . االحتياجات من القدرات املؤسسية

التوصيات املقدمة إىل الدورة احلادية عشرة للجنة
  استعراض تنفيذ االتفاقية

ينبغي لألمانة أن توضـح املـصطلحات يف  -١
  . النماذج واملبادئ التوجيهية لإلبالغ

ينبغي ألمانة مرفق البيئة العاملية تعزيز الوعي  -٢
جهـات الوصـلبربنامج تنمية القدرات يف أوساط     

  .يةاملعنية باالتفاق
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  التعقيب  املؤشر  رقم املؤشر  النتيجة 
الـدورة احلاديـة    تتخذها   إجراءات   بشأنتوصيات  

  عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
١-٥  CONS-O-14      عدد البلدان األطـراف

املتأثرة والكيانـات دون    
اإلقليمية واإلقليمية الـيت    
تعكس أطُر االسـتثمار    
اخلاصة هبا، اليت أقامتـها     
اآللية العامليـة ضـمن     
ــة   ــتراتيجية املالي االس
املتكاملة أو ضمن غريها    
من االستراتيجيات املالية   
املتكاملة، زيادة يف املوارد    

ة والثنائية واملتعددة   الوطني
ــة   ــراف ملكافح األط
ــدهور   ــصحر وت الت

  األراضي

   من التقارير املقدمةتعقيبات مستقاة
  .ال يوجد  •
  .e-SMART انظر املرفق الثاين أدناه لالطالع على تقييم  •

لبلدان املتعلقة با مستقاة من الدراسة االستقصائية     تعقيبات  
  غري املبلغة 

تقييم الصعوبات اليت تواجهها    اه  يف املرفق الثاين أدن   انظر    •
. e-SMARTالبلدان األطـراف اسـتنادا إىل معـايري         

أن هذا املؤشـر    إىل  مجيع األطراف املتقدمة    وخلصت  
  . e-SMARTيتماشى متاما مع معايري 

  .مل تقدم أي تعليقات حمددة ،e-SMART باستثناء تقييم  •

التوصيات املقدمة إىل الدورة احلادية عشرة للجنة
  عراض تنفيذ االتفاقيةاست
  

٢-٥  CONS-O-15      مقدار املوارد املالية اليت
أتاحتــها البلــدان  
ــة  ــراف املتقدم األط
ــصحر   ــة الت ملكافح
ــي  ــدهور األراض وت

  واجلفاف

   من التقارير املقدمةتعقيبات مستقاة
توضيح بشأن كيفية حساب حصة املسامهات املتعددة          •

األطراف املخصـصة للتـصحر وتـدهور األراضـي         
  . اجلفافو

لبلدان املتعلقة با  مستقاة من الدراسة االستقصائية      تعقيبات
  غري املبلغة 

  . مل تقدم أي تعليقات أخرى

التوصيات املقدمة إىل الدورة احلادية عشرة للجنة
  استعراض تنفيذ االتفاقية

ينبغي لألمانة واآللية العامليـة أن توضـحا  -١
ـ     أفضل  بصورة   يت ينبغـيما هي االلتزامات املالية ال

اإلبالغ عنها يف إطار هذا املؤشر، مبا يف ذلك منهجية
األنشطة ذات الـصلة بالتـصحريف  حتديد حصتها   

  .وتدهور األراضي واجلفاف
ينبغي لألمانة واآللية العاملية أن تضمِّنا النموذج  -٢

 بشأن إدراج مجيـعواملبادئ التوجيهية لإلبالغ أحكاماً   
من البلدان جلميع األنشطة حتتاملبالغ اليت يلتزم هبا بلد      
وميكن لألطراف املتقدمـة أن. باب املرفق املايل املوحد   

مـا إذابتحديـد   تستكمل، عند االقتضاء، املعلومات     
كانت التزمت مببالغ لألطراف املتـأثرة مـن خـالل

  .املنظمات املتعددة األطراف
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  التعقيب  املؤشر  رقم املؤشر  النتيجة 
الـدورة احلاديـة    تتخذها   إجراءات   بشأنتوصيات  

  عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  CONS-O-16     والتوقيت درجة الكفاية

 والقابلية للتنبؤ املناسب  
يف املوارد املالية الـيت     
أتاحتــها البلــدان  
ــة  ــراف املتقدم األط

ــ ــصحر ملكافح ة الت
ــي  ــدهور األراض وت

  واجلفاف

   من التقارير املقدمةتعقيبات مستقاة
. e-SMART انظر املرفق الثاين أدناه لالطالع على تقييم        •

  .مل تقدم أي تعليقات حمددة أخرى
لبلدان تعلقة با امل مستقاة من الدراسة االستقصائية      تعقيبات
  غري املبلغة

انظر تقييم الصعوبات اليت واجهتها البلدان األطـراف          •
مل تقـدم أي   .  أعـاله  e-SMART إىل معـايري     استناداً

  .تعليقات حمددة

التوصيات املقدمة إىل الدورة احلادية عشرة للجنة
  استعراض تنفيذ االتفاقية

  

٣-٥  CONS-O-17    ــات ــدد مقترح ع
ــصلة   ــشاريع املت امل
ــدهور  ــصحر وت بالت
األراضــي واجلفــاف 
املقدمــة بنجــاح  
للحصول على متويـل    
من املؤسسات واملرافق   
ــة   ــصناديق املالي وال

ا يف ذلـك    الدولية، مب 
  مرفق البيئة العاملية

   من التقارير املقدمةتعقيبات مستقاة
  .مل تقدم أي تعليقات حمددة

ان لبلداملتعلقة با  مستقاة من الدراسة االستقصائية      تعقيبات
  غري املبلغة

  . عدم وجود معلومات على مستوى الوكاالت الدولية  •

التوصيات املقدمة إىل الدورة احلادية عشرة للجنة
  استعراض تنفيذ االتفاقية

الوطنية النظر يف تعزيزجلهات الوصل   ينبغي    -١
البيئة العامليةجهات الوصل التابعة ملرفق     تنسيقها مع   

فالـة اسـتمرار مجـعوالوزارات املعنية من أجل ك    
  .البيانات واتساقه

ينبغي لألمانة واآللية العاملية أن جتمعا، مبا يف  -٢
ذلك من خالل وحدات التنسيق اإلقليمي، املعلومات
ذات الصلة وأن ترصدا املدفوعات املالية ملرفق البيئـة
العاملية بالتشاور مع أمانة املرفق والوكاالت املنفـذة

  .اللزومحسب 
٤-٥  CONS-O-18       مقدار املـوارد املاليـة

ونوع احلـوافز الـيت     
مكنت البلدان األطراف  

تأثرة من احلـصول    امل
  على التكنولوجيا

   من التقارير املقدمةتعقيبات مستقاة
. e-SMARTانظر املرفق الثاين أدناه لالطالع على تقييم          •

  .مل تقدم أي تعليقات حمددة أخرى
لبلدان املتعلقة با  مستقاة من الدراسة االستقصائية      تعقيبات

  غري املبلغة 
تقييم الصعوبات اليت تواجهها    يف املرفق الثاين أدناه     انظر    •

مل تقدم  . e-SMART إىل معايري    البلدان األطراف استناداً  
  .أي تعليقات حمددة

التوصيات املقدمة إىل الدورة احلادية عشرة للجنة
  فاقيةاستعراض تنفيذ االت

ينبغي لألمانة واآللية العاملية حتسني املؤشـر  -١
، وبوجـهe-SMART مع معـايري   تواؤماًجلعله أكثر   

  . خاص إلتاحة فهم مشترك لطرق قياس املؤشر
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  ورقة الربامج واملشاريعتنقيح املرفق املايل املوحد و  -رابعاً  
  نة استعراض تنفيذ االتفاقيةالدورة احلادية عشرة للجتتخذها إجراءات بشأن توصيات   التعقيب

  من التقارير املقدمةتعقيبات مستقاة 
املعلومات املطلوبة يف كل من املرفق املايل املوحد وورقة الربامج          أن  اعترب الكثري من األطراف       •

وأوصت بتبسيطهما ودجمهما يف منوذج واحد، وهو ما من شـأنه أن             ،واملشاريع كثرية جداً  
غري املكتملة واألخطاء ويضمن بيانات أكثر   راق الربامج واملشاريع    أويقلل إىل أقصى حد من      
  .موثوقية وقابلية للمقارنة

خلصت بعض البلدان األطراف املتقدمة إىل أنه من الصعب اإلبالغ عن إمجايل املبلغ املقـدم                 •
  . ألن اجلزء املتصل بأنشطة اتفاقية مكافحة التصحر أمر خاضع حلكم يتسم بالذاتية

الوضع احلقيقي ملشروع من املشاريع     تبيان   التسام اإلبالغ بأثر رجعي، من غري املمكن         نظراً  •
 إال  أن يكون صـحيحاً   املبيَّن  ولذلك ال ميكن للوضع     . وقت االنتهاء من تعبئة مناذج اإلبالغ     

. ٢٠١١ أو   ٢٠١٠وقت تسجيل املشروع يف قاعدة البيانات األصلية، على سبيل املثال عام            
شارة إىل الوضع احلقيقي ألي مشروع إال إذا كانت مواعيد اإلجنـاز متاحـة              ولن تتأتى اإل  

  . بالنسبة جلميع املشاريع
األنـشطة ذات  الربامج، يصعب ختصيص رموز  / حملدودية املعلومات املتاحة عن املشاريع     نظراً  •

  .الصلة ومؤشرات ريو
  املبلغةلبلدان غري املتعلقة با مستقاة من الدراسة االستقصائية تعقيبات

  . املعلومات املطلوبة غري متاحة

  التوصيات املقدمة إىل الدورة احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
ينبغي لآللية العاملية تبسيط املبادئ التوجيهية لإلبالغ املتعلقة باملرفق املايل املوحد  -١

ـ       ضع حاليـا لإلبـالغوورقة الربامج واملشاريع، وذلك عن طريق إزالة اخلانات اليت خت
  .الطوعي على سبيل املثال

ينبغي لآللية العاملية أن تقدم منهجية بشأن أفضل السبل لتحديد نسبة األنـشطة  -٢
  .الربامج املبلغ عنها/املتصلة باتفاقية مكافحة التصحر ضمن املشاريع

مجاملشاريع يف ورقـة الـربا     /ينبغي لآللية العاملية أن توضح مفهوم وضع الربامج         -٣
  . واملشاريع

ورقـة الـربامج/ينبغي لآللية العاملية النظر يف زيادة مواءمة املرفق املايل املوحـد            -٤
نظام اإلبالغ اخلاص باملاحنني يف منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان مع   واملشاريع

مع نظام اإلبـالغ اخلـاص بالـدائنني يفأصالً االقتصادي، إضافة إىل العناصر املتوائمة    
ريو، رموز األنشطة ذات الصلةمؤشرات  (نظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي       م

وينبغي للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية أن تنظـر       ).  قطاعات التدخل  - ورموز األهداف 
ورقة الربامج واملشاريع/الستعراض املرفق املايل املوحد   يف إنشاء فرقة عمل مؤقتة خمصصة       

  .حسب االقتضاء
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  تعديل إجراءات اإلبالغ، مبا يف ذلك الدعم املايل املقدم لإلبالغ  -خامساً  

  التعقيب  عنصر عملية اإلبالغ
الدورة احلادية عشرةتتخذها  إجراءات  بشأن  توصيات  

  للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

  التمويل
 ماليني دوالر   ٣,٥استثمر ما يقارب    

مـن دوالرات الواليـات املتحـدة    
  يف اإلبالغ) والرد(األمريكية 

  من التقارير املقدمةتعقيبات مستقاة 
  :عموماً
ـ ة  املؤهلأثرة يف املائة من األطراف املت٤٤لنسبة تسىن     فيـة  وارد ماليـة كا االستعانة مب
مل تبلغ البلـدان األطـراف      ).  مل تقدم رداً    يف املائة  ١٠(ذلك  مل يتسن    يف املائة    ٤٦ مقابل

  . املاليةاملتقدمة عن عدم كفاية املوارد 
 ما يكفي من املوارد املالية، وأتى جزء كـبري   املبلِّغةجلميع الكيانات دون اإلقليمية  أتيح    

  . من املوارد من مصادر خارجية
  :من التقاريرمستقاة حمددة تعقيبات 

 بعض األطراف على ضرورة تعزيز أوجه التآزر بني اتفاقيات ريـو والتعـاون              شددت  •
مـشاركة القطـاع    بتزايد  ن أجل زيادة تعبئة املوارد وأقرت       بني بلدان اجلنوب م    فيما

  .اخلاص واملنظمات غري احلكومية يف متويل األنشطة املتصلة باتفاقية مكافحة التصحر
  :متويل مرفق البيئة العاملية لألنشطة التمكينية

 دوالر عـن    ١٥٠ ٠٠٠على  أن حتصل، للمرة األوىل،     لبلدان أطراف متأثرة    تسىن    
. اإلبالغ يف إطار االتفاقيـة    يشمل   مرفق البيئة العاملية لألنشطة التمكينية، مبا        تالطريق متوي 

  :غا طلب متويل مرفق البيئة العامليةبلِّ بلدا ُم٤٠من أصل و
بلغت املدفوعات ( يف املائة من خالل الوكالة التنفيذية ملرفق البيئة العاملية           ٥٧طلبه    •

  ؛)دوالراً ١ ٣٨٦ ٤٥٥
 ٢٧٠ ٠٠٠بلغـت املـدفوعات   (ملائة من خالل املشروع اجلامع  يف ا٢٣وطلبه    •

  ؛)دوالر
بلغـت  ( يف املائة بشكل مباشر عن طريق أمانة مرفق البيئـة العامليـة     ٢٠وطلبه    •

  ).دوالر ٢٠٠ ٠٠٠املدفوعات 

التوصيات املقدمة إىل الدورة احلادية عشرة للجنـة
  استعراض تنفيذ االتفاقية

ـ  ينبغي ملرفق البيئة الع     -١  املنفـذةهاملية ووكاالت
 وحتسني فعاليـة وكفـاءةمالنظر يف تبسيط إجراءاهت   

التمويلمن خالهلا   األطراف املؤهلة   اليت تتلقى   العملية  
لألنشطة التمكينية يف إطار االتفاقية، من أجل ضـمان

للوفاءالالزمة  صرف األموال   املناسب ل ت  يوقتالمراعاة  
  .بالتزامات اإلبالغ

اف النظر يف تعزيز التعاون بـنيينبغي لألطر   -٢
يئةملرفق الب جهة الوصل الوطنية وجهة الوصل التنفيذية       

باملوافقة على العاملية عن طريق الترخيص هلا هي أيضاً      
ما يـضطلع بـه املوظفـونتقدمي أموال إضافة إىل     

عن إدارة األموال املتوافرة لتنفيـذاآلخرون املسؤولون   
  .لصعيد الوطيناتفاقية مكافحة التصحر على ا

ينبغي ملرفق البيئة العاملية النظر يف زيادة إشراك  -٣
يفالوطنية التفاقية مكافحة التـصحر      جهات الوصل   

اليت تشارك فيها أوساط معنيـةحلقات العمل املوسعة    
غريها من اآلليات من أجل زيـادة قـدرةشىت ويف   

 . مرفق البيئة العامليةتالبلدان على احلصول على متويال
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  التعقيب  عنصر عملية اإلبالغ
الدورة احلادية عشرةتتخذها  إجراءات  بشأن  توصيات  

  للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

خالل هذه الدورة، فقد قدم مرفق       املبلغة    إىل املعلومات اليت قدمتها األطراف     واستناداً     
 يف املائة   ٣٠ ومل يتلق ما جمموعه      .)٥( الواحد  دوالر للبلد  ٥٢ ٠٠٠البيئة العاملية ما متوسطه     

 صعوبات يف طلب متويـل       طرفاً ٣٤وواجه  . من البلدان األطراف املتأثرة املوارد اليت طلبها      
  .من مرفق البيئة العاملية ويف احلصول عليه

 أهنا طويلة، ممـا      إىل تخلصو. طلبتقدمي ال واجهت األطراف صعوبات مع إجراءات        •
واستكمال للتقارير اليت سبق    بتدقيق  أن األطراف قد تضطلع     بيد  . يؤخر تقدمي التقارير  

  ؛أن قُدمت وذلك عندما ُيقّدم التمويل
  . العارفني بقواعد مرفق البيئة العامليةهناك نقص يف عدد املوظفني   •

  :استثمارات من امليزانية الوطنية
 من امليزانيـة الوطنيـة    دوالرا٢٨ً ١٩٢، يف املتوسط، أثرةأنفقت البلدان األطراف املت   

 ٢٥ ٣٣١ )٦(وأنفقت البلدان األطراف املتقدمـة    ) ٢٠١٠ يف املائة مقارنة مع      ٥٥بزيادة  (
  ). ٢٠١٠ املائة مقارنة بعام  يف٤٢تراجع بنسبة  (دوالراً
د أدىن من األموال ضروري ليتسىن بدء عملية         حل ويلاألص  يخصالتوترى األطراف أن      

  .اإلبالغ قبل صرف األموال اخلارجية
  :الكيانات دون اإلقليمية

كيان دون إقليمي قدم تقريره حبلول املوعد النهائي مسامهة ماليـة قـدرها             كل  تلقى    
  .مانة دوالر من األ١٥ ٠٠٠

  

  

__________ 

ربت املبالغ الـيت  دوالر لألنشطة التمكينية يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر، اعتُ       ١٥٠ ٠٠٠إال على   احلصول  ها  ال ميكن  املتأثرةالبلدان األطراف   إىل أن    نظراً )٥(
  . خل يف احلساب ولذلك مل تد، ماليني دوالر خارج النطاق٩ دوالر وما يزيد على ٥٠٠ ٠٠٠أبلغت عنها أربعة أطراف واليت تتراوح بني 

  .  يف احلسابخالولذلك مل يدخارج النطاق، ) رف متأثر واآلخر ببلد طرف متقدممتعلق ببلد طأحدمها (اعترب مبلغان  )٦(
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  التعقيب  عنصر عملية اإلبالغ
الدورة احلادية عشرةتتخذها  إجراءات  بشأن  توصيات  

  للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

  :اآللية العاملية/األمانة  
 دوالر إىل البلدان األطراف املتـأثرة       ١٥٠ ٠٠٠ قدره    مالياً قدمت اآللية العاملية دعماً     

 ٤٠٠ ٠٠٠وقدمت األمانة ما جمموعـه      .  يف إطار االتفاقية   تقدمي التقارير بللوفاء بالتزاماهتا   
ربامج العمــل دون يــة بــاملعنكيانــات ال دوالر إىل ١٨٧ ٥٠٠دوالر إىل األطــراف و

  . برامج العمل اإلقليمية/اإلقليمية
  لبلدان غري املبلغةاملتعلقة بامستقاة من الدراسة االستقصائية تعقيبات 

مـن أجـل     هإطـار يف   اخليار الذي عليها أن تقدم طلباً     ن  متأكدة م األطراف  مل تكن     •
كن االختالفات يف   ت ملا  كممتويل مرفق البيئة العاملية لألنشطة التمكينية،       احلصول على   

  . اإلجراءات واألطر الزمنية واضحة
كانت اإلجراءات طويلة أكثر مما ينبغي، وواجهت األطـراف صـعوبات يف إطـار                •

  .اخليارات الثالثة مجيعها

  

  املوارد البشرية
يصل العدد اإلمجايل لألشـخاص      

 ٢ ٨١٠املشاركني يف اإلبالغ إىل     
  )م عملو ي٤ ٨٧٣ (أشخاص

   من التقارير املقدمةمستقاةتعقيبات 
  شخصاً ٤٧يف املتوسط   ثل  ميما  وهو  . يف اإلبالغ أشخاص   ٢ ٨١٠ك ما جمموعه    شار  

 يف البلدان األطراف املتقدمة   ١٢و) ٢٠١٠ نفس متوسط    تقريباً(يف البلدان األطراف املتأثرة     
  ).٢٠١٠ مرة من ٢,٤أقل (

 تقريباً(بلدان األطراف املتأثرة     يف ال  يوم عمل  ٨٢ما متوسطه   ص لعملية اإلبالغ    وُخّص  
يف البلدان األطـراف املتقدمـة       عمل    يوم ٥٥و) ٢٠١٠نفس متوسط عملية اإلبالغ لعام      

  ).٢٠١٠ مقارنة مع ميثل النصف تقريباً ما(
 أشخاص وخصصت   ٥أشركت ثالثة من الكيانات دون اإلقليمية اليت قدمت تقاريرها            

  .  يوم عمل لكل كيان٢٣وهو ما ميثل لعملية اإلبالغ،  عمل  يوم٧٠ما جمموعه 
لعملية اإلبالغ بينما عمـل      عمل    أيام ٧ وخصصت    شخصاً ١٥أشركت اآللية العاملية      

  . عمل أيام١٠٣وتطلب ذلك إلعداد التقرير شخصاً  ٢١يف األمانة 
  . لعملية اإلبالغ عمل  يوم٢٥ أشخاص وخصص ٥أشرك مرفق البيئة العاملية   

الدورة احلادية عشرة للجنـةالتوصيات املقدمة إىل    
  استعراض تنفيذ االتفاقية

ينبغي لألمانة أن تزيد من توضيح املنهجية اليت  -١
يتعني على املوارد البشرية العاملة يف عمليـة اإلبـالغ

سـواءوذلك استخدامها يف جتميع املعلومات الالزمة،     
  . يف النماذج أو املبادئ التوجيهية لإلبالغ

أن تزيد من عمليـات التثبـتينبغي لألمانة     -٢
نظام اسـتعراضلاملدجمة يف بوابة اإلبالغ اإللكتروين      

  .األداء وتقييم التنفيذ
ينبغي لشركاء التنمية واملؤسسات املالية، ويف  -٣

املقام األول مرفق البيئة العاملية، النظر يف تقدمي دعـم
  .مايل للبلدان النامية من أجل مجع البيانات
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  التعقيب  عنصر عملية اإلبالغ
الدورة احلادية عشرةتتخذها  إجراءات  بشأن  توصيات  

  للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

.  أنه من الضروري االعتماد على موظفني مدربني يف عمليـة اإلبـالغ            ترى األطراف   •  
  . لدوران املوظفني، ينبغي توفري تدريب إضايف حسب احلاجةونظراً
  لبلدان غري املبلغةاملتعلقة بامستقاة من الدراسة االستقصائية تعقيبات 

 حتـول   ،ترويناإللكمبا أن عملية اإلبالغ تتطلب معارف تارخيية ومهارات يف اإلبالغ             •
البلـدان بالتزاماهتـا   وفاء الوطنية خالل سنة اإلبالغ دون      جهات الوصل   التغيريات يف   

  .باإلبالغاملتعلقة 
  . اإلبالغ عملية تنسيق معقدة تتطلب املزيد من املوارد البشرية  •
 البيانات ليست منظمة ويف بعض احلاالت ليست حىت مرقمنة، وهو ما يتطلب جهـداً               •

   .ميعها لتجإضافياً
  .  شهرا١٢ً أشهر و٦إلعداد التقرير بني الالزم تراوح الوقت األمثل   •
خبري حملي يف مـسائل  ، وذلك بأن يتوىل ز قدرات وحدات التنسيق اإلقليميينبغي تعزي   •

  .املساعدة مع املراكز املرجعيةتنسيق تقدمي اإلبالغ 

ينبغي لألمانة واآللية العاملية وضع إجراء يتيح  -٤
قبـل تقـدميجهات الوصل   ق من البيانات مع     التحق
   .التقرير

ينبغي للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية أن تنظر،  -٥
مع مراعاة اجلدول الـزمين الجتماعـات مـا بـني

يكفي من الوقت لألطراف منإتاحة ما   الدورات، يف   
أجل مجع البيانات، ومراقبة اجلودة، والتحقـق مـن

  . التقارير بصورة منهجية

  من التقارير املقدمةتعقيبات مستقاة   عارفامل
. لإلبـالغ الالزمة ما يكفي من املعارف العلمية والتقنية  يف املائة من البلدان   ٦٣    لأُتيح    

علـى  التعويل  املتأثرة البلدان األطراف من  يف املائة    ٢٧ومتقدم واحد   ومل يتسن لبلد طرف     
  . ما يكفي من املعارف العلمية والتقنية

 على املعارف العلمية والتقنية اليت كان عليـه          كيان دون إقليمي واحد راضياً     مل يكن   
  .ها إلي استناداًغبالاإل
إنشاء نظام معلومات وطين لإلبالغ مـن شـأنه         األمهية مبكان    من   ترى األطراف أن    •

  .ضمان االستمرارية يف عملية اإلبالغ

التوصيات املقدمة إىل الدورة احلادية عشرة للجنـة
  راض تنفيذ االتفاقيةاستع
ينبغي لألطراف النظر يف إنشاء نظم وطنيـة  -١

للرصد البيئي وحتسينها واالستفادة منها مـن أجـل
  .اإلبالغ يف إطار االتفاقية

  لبلدان غري املبلغةاملتعلقة بامستقاة من الدراسة االستقصائية تعقيبات   
  . حمدود لألراضي املوظفني ذوي اخلربة يف مسائل اإلدارة املستدامةعدد  •
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  التعقيب  عنصر عملية اإلبالغ
الدورة احلادية عشرةتتخذها  إجراءات  بشأن  توصيات  

  للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

صعوبة يف إشراك املؤسسات واألفراد الذين لديهم معرفة كافية مبـسائل اإلدارة            هناك    •  
  .املستدامة لألراضي يف عملية اإلبالغ

  

   من التقارير املقدمةتعقيبات مستقاة  التنسيق
مع  للتنسيق    يف املائة من مجيع األطراف اليت قدمت تقارير مرتاحاً         ٧٥  ما جمموعه  كان  

  .الوزارات املعنية خالل عملية اإلبالغ
 كيانات دون إقليمية أن التنسيق على املستوى دون اإلقليمـي  ةاعترب اثنان من كل ثالث   

بيد أن اثنني منها ذكرا أن التعـاون مـع          .  كان مرضياً   املعنية مع البلدان األطراف املتأثرة   
بيـد  . بشكل كاملتطور خذ مداه من الأاللجان اإلقليمية، يف املناطق اليت أنشئت فيها، مل ي        

أن كليهما تواصال ونسقا مع وحدة التنسيق اإلقليمي التابعة التفاقية مكافحة التـصحر يف              
  . عملية اإلبالغ

أشارت األطراف على وجه اخلصوص إىل قلة التنسيق فيما بني أصـحاب املـصلحة                •
  .ومؤسسات التمويل املعنيني

  .  هاماًتمعات احمللية الريفية أمراًرب التعاون الوثيق مع اجملاعُت  •
شري إىل أن عدم كفاية تبادل املعلومات بني القطاعات احلكومية ميكن أن يـؤدي إىل               أُ  •

  .احتمال إغفال بعض املشاريع يف التقارير
  .قلة االلتزام  •

  لبلدان غري املبلغةاملتعلقة با مستقاة من الدراسة االستقصائية تعقيبات
لدروس املستفادة من بلدان أخرى يف املنطقة أو يف أي مكـان آخـر              اهناك ترحيب ب    •

  ؟يتعلق بالتنسيق على الصعيد الوطين فيما
  .التزامات املؤسسات املسؤولة األخرى عن تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحررمسياً مل حتدد   •
  .تأمني تنسيق كاٍفتعذر  لشساعة الرقعة اجلغرافية لبعض البلدان، نظراً  •

ات املقدمة إىل الدورة احلادية عشرة للجنـةالتوصي
  استعراض تنفيذ االتفاقية

ينبغي لألطراف النظر يف حتـسني التنـسيق  -١
الداخلي، مبا يف ذلك مع اجملتمعات احملليـة واجملتمـع
املدين وغريمها من أصحاب املصلحة املعنيني، من أجل

  . اإلبالغاتحتسني مجع البيانات الالزمة للوفاء بالتزام
ينبغي لوحدات التنسيق اإلقليمي تيسري جتميع  -٢

وتبادل الدروس املـستفادة فيمـا يتعلـق بالتنـسيق
  .واملشاركة على الصعيد الوطين

مزيـد مـناالطالع على   انظر أدناه من أجل     (  
ــة ودون ــات اإلقليمي ــة بالعملي التوصــيات املتعلق

  .)اإلقليمية
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  التعقيب  عنصر عملية اإلبالغ
الدورة احلادية عشرةتتخذها  إجراءات  بشأن  توصيات  

  للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

  ارير املقدمةمن التقتعقيبات مستقاة   املشاركة والتشاور
إشراك مجيع أصحاب  تعذر   و  حتدياً ٢٠١٢شكل ضيق الوقت خالل دورة اإلبالغ لعام          •

  .أو تنظيم اجتماع وطين/املصلحة و
  لبلدان غري املبلغةاملتعلقة با مستقاة من الدراسة االستقصائية تعقيبات

  .مل تقدم أي تعليقات أخرى

نـةالتوصيات املقدمة إىل الدورة احلادية عشرة للج      
  استعراض تنفيذ االتفاقية

ينبغي للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية النظر يف  -١
  .منح وقت إضايف لإلبالغ الوطين

ينبغي لألطراف النظر يف ختصيص موارد كافية  -٢
من األنشطة التمكينية ملرفق البيئة العامليةمستمدة 

  .للتنسيق الداخلي، وال سيما يف تبادل البيانات

   من التقارير املقدمةتعقيبات مستقاة  ققاجتماع التح
أصـحاب  إلشراك   كأداة   حققاجتماعات الت  يف املائة من البلدان      ٥٧نسبة  استخدمت    

  .  يف املائة من البلدان هذه االجتماعات٢٨مل تعقد و. املصلحة يف عملية اإلبالغ
نطقة املرة من   أثتاملطراف  األبلدان  الت من اثنني من كل ثالثة تقارير دون إقليمية          حتقق  

  . املعنيةدون اإلقليمية
  لبلدان غري املبلغةاملتعلقة بامستقاة من الدراسة االستقصائية تعقيبات 

  . للتحققبعض األطراف عقد اجتماع ، تعذر على نظرا لضيق الوقت  •

التوصيات املقدمة إىل الدورة احلادية عشرة للجنـة
  استعراض تنفيذ االتفاقية

طراف املتأثرة النظر يف عقدينبغي للبلدان األ  -١
 أو إنشاء آليات مشاهبة للتحققحلقات عمل وطنية

  .للتنسيق الداخلي
ينبغي لشركاء التنمية واملؤسسات املالية، ويف  -٢

املقام األول مرفق البيئة العاملية، النظر يف تقدمي دعم
  .مايل لضمان التنسيق الداخلي الالزم لإلبالغ الوطين

يميــة ودون  العمليــات اإلقل 
  اإلقليمية

  من التقارير املقدمةتعقيبات مستقاة 
يف إعداد تقارير بـرامج العمـل دون     )  يف املائة  ٥٧ (غاً مبلِّ راًأث مت  طرفاً  بلداً ٤٠تعاون    

  ). يف املائة٢٧ ( بلدا١٩ًبرامج العمل اإلقليمية، بينما مل يتعاون /اإلقليمية
مع املؤسسات املكلفة بإعداد تقرير برامج      مل يتعاون أي كيان دون إقليمي قدم تقريره           

دون منطقتهما   لبلدان    دعماً اًبيد أن اثنني من الكيانات دون اإلقليمية قدم       . ةالعمل اإلقليمي 
  . ةريرها الوطنياإعداد تقسياق اإلقليمية يف 

الوطنية واملؤسسات  جهات الوصل   الوقت عرقل التعاون بني     ضيق  علقت أطراف بأن      •
برامج العمل اإلقليمية، ألهنا كانـت      /د تقارير برامج العمل دون اإلقليمية     املكلفة بإعدا 

  .منشغلة بإعداد تقاريرها الوطنية

التوصيات املقدمة إىل الدورة احلادية عشرة للجنـة
  استعراض تنفيذ االتفاقية

 علىاينبغي لألطراف أن تنظر يف زيادة تعاوهن  -١
تعلق بتقدميالصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي فيما ي

برامج العمل/ برامج العمل دون اإلقليميةعنالتقارير 
اإلقليمية، سواء فيما بينها أو مع الكيانات دون

  . اإلقليمية واإلقليمية
ينبغي لشركاء التنمية واملؤسسات املالية، ويف  -٢

املقام األول مرفق البيئة العاملية، النظر يف تقدمي الدعم
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  التعقيب  عنصر عملية اإلبالغ
الدورة احلادية عشرةتتخذها  إجراءات  بشأن  توصيات  

  للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
لبلدان اليت حيقإىل ا اإلقليمي ودون اإلقليميلإلبالغ 

 .تدريب أصحاب املصلحة املعنينييشمل هلا ذلك، مبا 
املزيد من القدرات من أجل إعداد تقـارير بـرامج العمـل دون             إتاحة  تدعو األطراف إىل      •  

وينبغي لبناء القدرات أن يتوجـه  . برامج العمل اإلقليمية ومواءمتها مع االستراتيجية   /اإلقليمية
  .ىل الشركاء من املؤسسات األخرى من أجل حتسني فهم دورهم يف هذه العملية إأساساً

ميع األنشطة املضطلع هبـا يف  جب الوطنية متاماًتعلم جهات الوصل    يف بعض احلاالت، ال       •
بعدم وجـود   أيضاً   األطراف   تعترفاو.  اإلقليمية لكل واحدة منها    املنطقة دون /املنطقة

  . تنسيق متبادل
  لبلدان غري املبلغةاملتعلقة باة من الدراسة االستقصائية مستقاتعقيبات 
  .مل تقدم أي تعليقات حمددة  

ينبغي للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية النظر يف  -٣
إعطاء املزيد من الوقت لعملية اإلبالغ دون اإلقليمي

 منهذه العمليةاحلرص على ما تتطلبه واإلقليمي، مع 
  . تنسيق

نظـر يف إشـراك اللجـانينبغي لألطراف ال    -٤
اإلقليمية، عند وجودها، يف إعداد التقارير اإلقليميـة
ودون اإلقليمية، والتماس املـساعدة مـن وحـدات

  .التنسيق اإلقليمي، حسب االقتضاء

نظـام  لوابة اإلبالغ اإللكتروين    ب
  استعراض األداء وتقييم التنفيذ

  من التقارير املقدمةتعقيبات مستقاة 
  .  جمموع البلدان واجهت صعوبات تقنية من نوع مامن يف املائة ٥٧  
نظام لمن البلدان األطراف املتأثرة اليت واجهت صعوبات مع بوابة اإلبالغ اإللكتروين              

النظام أن درجة تعقيد    )  يف املائة  ٩٠( أغلبية البلدان    تاستعراض األداء وتقييم التنفيذ، اعترب    
الدخول اعتماد  ملائة من البلدان صعوبات يف       يف ا  ٨٢واجه أكثر من    و.  مشاكل تنطوي على 

  .  اإلنترنت باستخداموبطء إمكانية الوصول إىل هذه البوابة
الـدخول  اعتمـاد   رب نصف البلدان األطراف املتقدمة أن احلصول على         ااعترب ما يق    

وكانت لثلث البلدان مشاكل مع بطء الوصول إىل        . وتعقيد النظام من الصعوبات الرئيسية    
  . تاإلنترن
  .مل يواجه إال كيان دون إقليمي واحد صعوبات مع البوابة  
بوابة واعتربت أن األنواع الثالثـة مـن        الواجهت اآللية العاملية صعوبات يف استخدام         

بـطء   اآللية العامليـة     واجهتوعالوة على ذلك،    . الصعوبات املذكورة أعاله بالغة األمهية    
  . (csv)" اصلولة بفاملفصوقيم ال" اتعملية حتميل ملفوتعقيد 

التوصيات املقدمة إىل الدورة احلادية عشرة للجنـة       
  استعراض تنفيذ االتفاقية

وابـةبينبغي لألمانة أن تواصل العمل على جعل          -١
اإلبالغ اإللكتروين لنظام استعراض األداء وتقييم التنفيـذ
أيسر استعماال، مع مراعـاة التعليقـات املقدمـة مـن

  . األطراف
ينبغي لألمانة أن حتسن إخراج الصيغة املطبوعة  -٢

ابة، إذ ينبغـي أن تتـضمنالبو من التقرير اليت تولدها   
  . املعلومات املقدمة يف التقارير السابقة وموجزاً

 ملعدل دوران املـوظفني املـسؤولني عـننظراً  -٣
اإلبالغ على الصعيد الوطين، ينبغي لألمانة أن تكفل توفري

  .دون اإلقليميوالتدريب املستمر على الصعيد العاملي 
هية لإلبالغينبغي لألمانة تبسيط املبادئ التوجي      -٤

  .إىل أقصى حد ممكن
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  التعقيب  عنصر عملية اإلبالغ
الدورة احلادية عشرةتتخذها  إجراءات  بشأن  توصيات  

  للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

بـطء الوصـول إىل     (واجه مرفق البيئة العاملية بدوره صعوبات يف استخدام البوابـة             
  ). اإلنترنت وتعقيد النظام

 استعمال البوابـة واقترحـت      أشارت بعض األطراف إىل مسائل تقنية متعلقة بسهولة         •
  . مةاملقدموجز للمعلومات  عن مطبوع قابل للقراءة فضالًاستخراج إتاحة 

 قد تكون ال تـزال  ٢٠١٠مبا أن بعض املعلومات املقدمة يف دورة اإلبالغ السابقة عام    •
املبـادرات املدرجـة يف     /الربامج/مثل نظم إدارة املعارف القائمة، واملشاريع     (ة  يحصح

، فسيكون من املفيـد إتاحـة إمكانيـة         )ورقة الربامج واملشاريع  /املرفق املايل املوحد  
  . ل املعلومات املبلغ عنها يف السنوات السابقةأو تعدي/استنساخ و

  .مفيدة جداًغري تقدمي التقرير  أثناء عملية ات املولدة تلقائياًالتحذيرأن اعترب   •
اصـل  و املفـصولة بف   قـيم واجهت العديد من األطراف صعوبات يف حتميل ملفات ال          •

(csv) وتسجيل معلومات عن مؤشرات األثر.  
  .التدريب على اإلبالغ باستخدام اإلنترنتتاج إىل ال تزال بعض األطراف حت  •

  :النماذج وأدوات الدعم
نسق املـستند   "النماذج املتاحة على اإلنترنت ليست متطابقة مع تلك املتاحة يف شكل              •

  ).pdf ("املنقول
 املتقدمة حسب حاجتها من أجـل       أثرةينبغي تفصيل النماذج املخصصة لألطراف املت       •

ان اإلبالغ يف وقت واحد عن املساعدة املالية املقدمة إىل البلـدان            تفادي التكرار وضم  
  .األطراف املتأثرة واملوارد املالية املستخدمة على الصعيد الوطين

  .يف حد ذاته كآلية ماليةله يعترب مرفق البيئة العاملية مستوى التفصيل املطلوب غري مناسب   •
  لبلدان غري املبلغةعلقة بااملتمستقاة من الدراسة االستقصائية تعقيبات 

األطراف اليت أصبحت يف اآلونة األخرية أعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان                •
على الـصعيد  االقتصادي ال يزال يتعني عليها أن توضح مع وزارة اخلارجية مسؤوليتها  

  . متقدموبلد طرف   متأثركبلد طرفالوطين 

ينبغي لألمانة أن تكفل االتساق التام لنماذج  -٥
اإلبالغ بالنسبة لكل من البلدان األطـراف املتـأثرة

  . واملتقدمة
أن تتيح منـاذج إبـالغ غـريينبغي لألمانة     -٦

موصولة باإلنترنت للبلدان اليت تعاين مـن مـشاكل
  . حقيقية يف الربط بشبكة اإلنترنت

الترمجة التحريريـةجودة ينبغي لألمانة حتسني     -٧
 . ألدوات اإلبالغ
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  التعقيب  عنصر عملية اإلبالغ
الدورة احلادية عشرةتتخذها  إجراءات  بشأن  توصيات  

  للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

تعـيني   قليمي حمل تقدير، خاصة عند    ى الصعيد اإل  مزيد من التدريب عل   إتاحة  كون  تس  •
  . جهة وصل وطنية جديدة

  . اللغة اإلسبانيةإىل ينبغي حتسني الترمجة التحريرية، ال سيما   •
  .ينبغي تبسيط النماذج  •
  . ينبغي حتسني فهم املؤشرات  •
  . ينبغي إتاحة مناذج غري متصلة باإلنترنت  •
  .  حتسينهالدليل ليس سهل االستعمال وينبغي  •
  .  عليها يف الوقت املناسبّدَراالستفسارات املوجهة إىل مكتب املساعدة مل ُي  •
  . أعطال يف، مما تسببمي التقارير، أصبحت البوابة مثقلةمع اقتراب املواعيد النهائية لتقد  •
        . اخلرائط املرفقة/صعوبات مع امللفات  •
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  االستنتاجات والتوصيات  -سادساً  
دخلت العديد من االبتكارات التقنية   يف املرحلة الثانية من دورة اإلبالغ الرابعة، أُ         -١٢

   .رةأدوات اإلبالغ، عقب مقررات مؤمتر األطراف بشأن العملية املتكرعلى واملنهجية 
وللمرة األوىل، أبلغت األطـراف، خـالل عمليـة اإلبـالغ واالسـتعراض               -١٣

، عن جمموعة منقحة من مؤشرات األداء، باستخدام مناذج إبالغ          ٢٠١٣-٢٠١٢ للفترة
وأتيحـت للبلـدان األطـراف املتـأثرة فرصـة          . مبسطة ومنهجيات وتعاريف حمسنة   

وعة مؤشرات األثر اليت اعتمدها مـؤمتر       بشأن جمم تعقيبات   لتقدمي   وبالتايل أيضاً  لإلبالغ،
  .مؤقتاً األطراف

وعـالوة علـى    . e-SMART معايريإىل   أساساًباالستناد  وجرى تقييم املؤشرات      -١٤
ورقة /ذلك، قدمت الكيانات املبلغة تعليقات حمددة بشأن املؤشرات، واملرفق املايل املوحد          

دت هذه املعلومات إىل حتسني فهم      وأ. الربامج واملشاريع، وخمتلف جوانب عملية اإلبالغ     
   .باإلبالغاملتعلقة التحديات اليت واجهتها األطراف عند السعي إىل الوفاء بالتزاماهتا 

الـواردة مـن    للتعقيبات  حتليل  عن  التوصيات الواردة يف هذه الوثيقة      ونشأت    -١٥
ئاهتـا  وهي موجهة إىل مؤسـسات االتفاقيـة وهي   . األطراف وغريها من الكيانات املبلغة    

 عن البلدان األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمة واملؤسسات املالية          الفرعية، فضالً 
  .ومرفق البيئة العاملية

ورمبا تود األطراف أن تنظر يف الدورة احلادية عشرة للجنة اسـتعراض تنفيـذ                -١٦
  :االتفاقية فيما يلي

و مسألة اإلبالغ ذات    أ/دمت حسب املؤشر و   التوصيات املفصلة اليت قُ     )أ(  
إىل الـدورة  قدمـة  املتوصيات  ال"الصلة على النحو الوارد يف شكل جدول حتت العمود          

، يف الفصول الثـاين والثالـث والرابـع         "احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية     
ستمد منها عناصر ملشاريع مقررات تنظر فيها الـدورة         واخلامس أعاله، وذلك بغية أن تُ     

   للجنة؛ية عشرةالثان
عراض تنفيـذ   إنشاء آليات حتال مبوجبها التوصيات اخلتامية للجنة است         )ب(  

، إىل الفريق العامل بـني الـدورات املعـين بتقيـيم            ذلك مناسباً  االتفاقية، حيثما كان  
  .االستراتيجية يف منتصف املدة وإىل مكتب مؤمتر األطراف لينظرا فيها
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Annex I 

[English only] 

  Evaluation of difficulties experienced by reporting entities 
with impact indicators based on e-SMART criteria7  

1. The average response rate of affected country Parties to the e-SMART questions for 
the metric “Poverty rate” (associated with the indicator “Proportion of population below the 
poverty line”) was 85 per cent. The conclusions can therefore be considered representative 
(table 1). The mean value is 3.2, suggesting moderate support for the overall effectiveness 
for this indicator. The achievability of the indicator is limited by difficulties in collecting 
data specific for affected and rural areas; this would require substantial investments as 
monitoring systems are not always in place. Due to the effects of other determinants of 
poverty and/or data gaps, changes in the value of this indicator cannot be directly attributed 
to DLDD and /or UNCCD implementation; therefore caution needs to be taken in the 
interpretation of the results. 
Table 1 
Metric “Land cover” associated with the indicator “Land cover status” 

 Question asked a 
Number of respondents  

(out of 71) Percentage of total Mean 

Economic Q1 56 78.9 3.0 

Q1 57 80.3 3.4 Specific 

Q2 59 83.1 3.3 

Q1 59 83.1 3.7 Measurable 

Q2 59 83.1 3.4 

Q1 61 85.9 2.8 Achievable 

Q2 60 84.5 2.7 

Q1 62 87.3 3.1 

Q2 62 87.3 3.6 

Relevant 

Q3 59 83.1 3.6 

Q1 57 80.3 3.1 Time-bound 

Q2 61 85.9 3.1 

Overall average values:  83.6 3.2 

a  Specific questions asked for each of the e-SMART criteria were as follows:  

- Economic: Q1 - Is the indicator cost-effective? Is the cost of data collection affordable 
and worthwhile? (consider any required cost for personnel, capital but also, recurring costs) 

- Specific: Q1 - Is the indicator based on well-understood and generally accepted 
conceptual models of the system to which it is applied so that changes in its value will have 
clear meaning regarding the process of concern?; Q2 - Is the requested spatial scale 
(national vs. affected areas) of the indicator appropriate for its monitoring purposes? 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
7 The e-SMART assessment benefits from the inputs provided by the United Nations Environment 

Programme's World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC) in the framework of the GEF 
umbrella project “Support to GEF Eligible Parties for Alignment of National Action Programs and 
Reporting  Process under UNCCD”. 
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- Measurable: Q1 - Are the definitions of the indicator and its constitutive elements clear 
and unambiguous?; Q2 - Are the proposed methodologies for the measurement of this 
indicator sufficiently clear to ensure reliable data? 

- Achievable: Q1 - Are reliable data and monitoring systems available to assess trends and 
is data collection a relatively straightforward process?; Q2 - Is the frequency of data 
collection in line with the monitoring and reporting requirements of the UNCCD? 

- Relevant: Q1 - Does the indicator provide information about changes in primary 
processes that are unambiguously related to DLDD and UNCCD implementation?; Q2 - Is 
the indicator relevant for DLDD national planning purposes, including monitoring of the 
national action programme (NAP)?; Q3 - Can policymakers easily understand the indicator? 

- Time-bound: Q1 - Is the indicator sensitive enough to detect important changes but not 
so sensitive that signals are masked by natural variability?; Q2 - Can the indicator detect 
changes at the required temporal and spatial scales and are the up-scaling / cross-scaling 
rules clear? 

2. The average response rate for the metric “Land cover” (related to the impact 
indicator “Land cover status”) was 75 per cent (table 2). The conclusions can therefore be 
considered representative. The mean value is 3.5, suggesting moderate to good support for 
the overall effectiveness of this indicator. Although monitoring systems for measuring this 
indicator largely exist, methodologies are not standardized across countries and ground 
verification remains essential. The latter, coupled with the need, in some cases, for trained 
personnel and/or external expertise, increases the financial costs for the application of this 
indicator. The indicator needs to be supplemented by additional information so that changes 
in its value can be correctly attributed to DLDD and in order to enable policymakers to 
understand the economic and social implications of land cover change over time. 

 
Table 2 
Metric “Land cover” associated with the indicator “Land cover status” 

 Question asked  
Number of respondents  

(out of 71) Percentage of total Mean 

Economic Q1 52 73.2 3.0 

Q1 53 74.6 3.8 Specific 

Q2 53 74.6 3.6 

Q1 52 73.2 3.8 Measurable 

Q2 51 71.8 3.5 

Q1 53 74.6 2.8 Achievable 

Q2 53 74.6 2.6 

Q1 54 76.1 3.9 

Q2 55 77.5 4.1 

Relevant 

Q3 53 74.6 3.7 

Q1 50 70.4 3.4 Time-bound 

Q2 52 73.2 3.4 

Overall average values: 74.0 3.5 

 

3. For the metric “Land productivity” (related to the impact indicator “Land cover 
status”) the average response rate of Parties was 58 per cent (table 3). The conclusions to be 
drawn from this indicator should therefore be viewed with some caution as they represent 
just over half of the Parties responding. The mean value is 3.2, suggesting moderate support 
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for the overall effectiveness for this indicator. The methodology for the measurement of 
this indicator is considered rather complex. Furthermore the definition of the indicator and 
of its constitutive elements is not always clear. As factors other than DLDD might 
influence this indicator, caution needs to be taken when interpreting the results. 

Table 3 
Metric “Land productivity” associated with the indicator “Land cover status” 

 Question asked  
Number of respondents  

(out of 71) Percentage of total Mean 

Economic Q1 40 56.3 2.8 

Q1 41 57.7 3.3 Specific 

Q2 41 57.7 3.3 

Q1 39 54.9 3.5 Measurable 

Q2 40 56.3 3.3 

Q1 41 57.7 2.7 Achievable 

Q2 40 56.3 2.6 

Q1 43 60.6 3.8 

Q2 42 59.2 3.7 

Relevant 

Q3 41 57.7 3.2 

Q1 37 52.1 3.0 Time-bound 

Q2 40 56.3 3.2 

Overall average values: 57.6 3.2 

 

Table 4 
Number of affected country Parties that experienced difficulties with reporting on impact 
indicators under strategic objective 4 

 Economic Specific Measurable Achievable Relevant Time-bound ACP 

SO4-3 5 11 10 6 7 7 22 

SO4-4 5 7 4 5 4 5 17 

SO4-6 3 11 8 9 6 8 22 

SO4-7 4 7 7 11 8 4 19 

Particular aspect of 
indicators (total) 17 36 29 31 25 24 --- 
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Table 5 
Number of developed country Parties that experienced difficulties with reporting on impact 
indicators under strategic objective 4 

 Economic Specific Measurable Achievable Relevant Time-bound DCP 

SO4-2 1 3 1 0 0 0 3 

SO4-4 0 0 0 0 0 0 0 

SO4-6 0 1 0 1 1 0 2 

SO4-7 1 1 1 1 1 2 2 

Particular aspect of 
indicators (total) 2 5 2 2 2 2 --- 

 
Table 6 
Number of subregional entities that experienced difficulties with reporting on impact indicators 
under strategic objective 4 

 Economic Specific Measurable Achievable Relevant Time-bound TSRAP 

SO4-3 1 0 0 1 0 0 2 

SO4-6 0 1 0 1 0 0 2 

SO4-7 0 0 0 0 0 1 1 

Particular aspect of 
indicators (total) 1 1 0 2 0 1 --- 

 
 
Table 7 
Number of non-reporting entities8 that experienced difficulties with reporting on impact indicators 

 Economic Specific Measurable Achievable Relevant Time-bound ACP 

S-(1/2/3/)-III 4 2 7 3 1 2 10 

S-5-IX 5 3 5 2 2 2 9 

SO4-3 4 3 6 5 3 3 13 

SO4-4 4 3 6 3 2 1 10 

SO4-6 
5 7 3 3 1 3 

11+1 
SRAP 

SO4-7 4 4 2 1 2 3 8 

Particular aspect of 
indicators (total) 26 22 29 17 11 14 --- 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
8 None of the developed country Parties nor any of the regional action programme entities evaluated 

impact indicators based on the e-SMART criteria.   
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Annex II 

[English only] 

  Evaluation of difficulties experienced by reporting entities 
with performance indicators based on e-SMART criteria  

 
Table 1 
Number of affected country Parties that experienced difficulties with reporting on performance 
indicators 

 Economic Specific Measurable Achievable Relevant Time-bound ACP 

CONS-O-1 18 10 30 20 11 11 40 

CONS-O-3 15 14 18 19 14 6 36 

CONS-O-4 14 17 19 18 10 9 37 

CONS-O-5 9 9 8 7 6 10 24 

CONS-O-7 11 13 15 14 8 13 30 

CONS-O-8 8 11 10 13 6 9 27 

CONS-O-9 6 13 13 7 5 7 23 

CONS-O-10 9 15 12 8 5 11 28 

CONS-O-11 8 13 17 7 6 5 25 

CONS-O-13 9 10 13 10 11 4 27 

CONS-O-14 11 9 8 12 9 5 26 

CONS-O-16 11 6 10 10 8 5 30 

CONS-O-17 12 13 12 9 11 11 30 

CONS-O-18 10 13 12 11 9 8 30 

Affected country 
Parties 30 33 37 35 26 26 --- 
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Figure 1 
Evaluation of difficulties experienced by affected country Parties with performance indicators 
based on e-SMART criteria  

 

 

 

Table 2 
Number of developed country Parties that experienced difficulties with reporting on performance 
indicators 

 Economic Specific Measurable Achievable Relevant Time-bound DCP 

CONS-O-1 2 2 4 3 2 2 5 

CONS-O-3 2 2 2 1 1 1 4 

CONS-O-4 3 1 4 1 1 2 5 

CONS-O-6 1 1 1 0 1 0 3 

CONS-O-7 1 2 0 1 0 0 3 

CONS-O-8 1 1 0 0 0 0 2 

CONS-O-11 0 0 1 1 0 0 2 

CONS-O-13 1 2 2 0 1 0 3 

CONS-O-14 0 0 0 0 0 0 0 

CONS-O-15 1 1 1 1 0 0 2 

Developed country 
Parties 3 3 4 4 3 2 --- 
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Figure 2 
Evaluation of difficulties experienced by developed country Parties with performance indicators 
based on e-SMART criteria  

 

 
 
 
Table 3 
Number of subregional entities that experienced difficulties with reporting on performance 
indicators 

 Economic Specific Measurable Achievable Relevant Time-bound SRAP total 

CONS-O-1 1 0 0 1 0 1 1 

CONS-O-3 0 0 0 0 0 1 1 

CONS-O-4 1 0 0 0 1 0 2 

CONS-O-5 0 0 0 0 1 1 2 

CONS-O-7 0 0 0 1 1 0 1 

CONS-O-8 1 0 0 1 0 1 1 

CONS-O-10 0 0 1 0 0 0 1 

CONS-O-11 0 0 0 0 0 0 0 

CONS-O-13 0 0 0 0 0 0 0 

CONS-O-14 0 0 1 1 0 0 1 

CONS-O-16 0 0 1 0 0 0 1 

CONS-O-17 0 0 1 0 0 0 1 

CONS-O-18 0 0 1 0 0 0 1 

SRAP 1 0 1 2 1 2 --- 
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Figure 3 
Evaluation of difficulties experienced by subregional entities with performance indicators 
based on e-SMART criteria  

 
 
 
Table 4 
Number of non-reporting country Parties9 that experienced difficulties with reporting on 
performance indicators 

 Economic Specific Measurable Achievable Relevant Time-bound ACP 

CONS-O-1 7 5 12 3 5 4 17 

CONS-O-3 4 6 4 3 3 5 12 

CONS-O-4 7 5 4 6 4 3 14 

CONS-O-5 8 2 1 3 2 3 10 

CONS-O-7 4 6 3 3 2 4 12 

CONS-O-8 8 7 3 6 3 6 15 

CONS-O-9 6 6 6 4 3 5 13 

CONS-O-10 10 6 5 4 4 2 13 

CONS-O-11 10 7 6 5 4 4 15 

CONS-O-13 6 3 4 2 3 5 10 

CONS-O-14 8 7 2 1 4 7 14 

CONS-O-16 8 5 4 3 2 2 12 

CONS-O-17 7 4 5 3 3 3 10 

CONS-O-18 10 5 5 6 3 3 15 

Particular aspect 
of indicators 
(total) 103 74 64 52 45 56 --- 

 ــــــــ
9 None of the developed country Parties or subregional or regional action programme entities evaluated 

performance indicators based on e-SMART criteria. 
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Figure 4 
Evaluation of difficulties experienced by non-reporting entities with performance indicators based 
on e-SMART criteria  

 

    


