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 استعراض تنفيذ االتفاقيةة نجل
        السادسة        الدورة

     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول ٧- ٤       مدريد، 

                     من جدول األعمال املؤقت  )  ج ( ٢      البند 
                     ية وترتيباهتا املؤسسية                    استعراض تنفيذ االتفاق

                        َّ                                تقرير بشأن التنفيذ املعزَّز لاللتزامات الناشئة عن االتفاقية

 تقرير بشأن التنفيذ املعزز لاللتزامات الناشئة عن االتفاقية
 *مذكرة مقدمة من األمانة

 إضافة
 خيارات متويل األهداف املتعلقة مبكافحة تردي األراضي والتصحر

 موجز
    وهو   .                                          بالتشاور مع مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا ٧-   م أ / ٤                         ً          إعداد هذا التقرير تنفيذاً للمقرر                   تولت اآللية العاملية 

                                                                                                                      يعرض خيارات متويل العمليات والوسائل واألدوات الرئيسية لرصد وتوجيه التقدم احملرز على الصعيد الوطين يف امليادين                
      وتقوم   .                                                       املتعلقة بتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر                                         االقتصادية واملالية ذات الصلة      -                           البيوفيزيائية واالجتماعية   

                                                                                                        خيارات التمويل املشروحة يف هذا التقرير على أساس اخلربة اليت اكتسبتها اآللية العاملية يف جمال تشجيع حشد املوارد من 
                      رادية، والتجارب اليت                                                                                                  أجـل تنفـيذ برامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية، وعلى أساس عدد من دراسات احلاالت اإلف               

                   ً         ً     ً                          ويتضمن التقرير أيضاً استعراضاً عاماً للهيكل املايل الدويل          .                                                       خاضتها بلدان ومنظمات عديدة والدروس اليت استخلصتها      
      ويبحث   .        ِّ                                         ً                                                           الذي حيرِّك عملية ختصيص املوارد من أجل التنمية، وحتليالً لفرص التمويل الناشئة يف القطاعني العام واخلاص               

                                                                                          التطورات من أمهية وما تتيحه من إمكانات يف جمال متويل أنشطة االتفاقية ويقدم إىل واضعي السياسات                 فيما تتسم به هذه
                                                                                       ورغم أن هذا التقرير يتضمن إشارات وأمثلة مستمدة من جتارب وطنية، فإنه ال يعكس                .                            توصيات بشأن خيارات بديلة   
    .                 مسي من جانب األمانة ُ                          وُيستنسخ التقرير دون حترير ر  .                             بالضرورة آراء البلدان املعنية

                                                      

                                                                                          تأخر تقدمي هذه الوثيقة بسبب ضيق الوقت الفاصل بني الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية  *
  .                           والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف
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   ٢١ ..................................................................Submission from parties -     الثاين
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  موجز تنفيذي-   ً أوال  

                         ً     ً                                                                        يقـدم هذا التقرير استعراضاً عاماً خليارات متويل األنشطة املوجهة حنو حتقيق األهداف املتعلقة مبكافحة                - ١
                                                 ، تولت جلنة العلم والتكنولوجيا إعداد األهداف        ٧-    م أ  / ٤    ً                 وعمالً بأحكام املقرر      .                            التصـحر وتـردي األراضـي     

                                        قدت بني مكتب اللجنة واجملتمع العلمي واآللية                                                         ُ واملؤشرات املشار إليها يف هذه الورقة على ضوء املشاورات اليت ُع
   .        العاملية

      ُ   َّ                                                                                             وقد اسُتمدَّت هذه األهداف من فئة فرعية من مجيع املؤشرات املتاحة املستخدمة يف الوقت الراهن على                 - ٢
                           ُ              وال تندرج هذه األهداف ضمن أُفق بعيد        .                                                                      الصعيدين الوطين والدويل لقياس التقدم احملرز يف جمال تنفيذ االتفاقية         

َ       ُ   ِّ                                                                    املدى، بل إهنا ُوِضَعت لكي ُتحقِّق يف غضون فترة زمنية قصرية بنحو سنتني أو ثالث سنوات                 ِ  ُ                 وبالتايل جيب أن     .              
ُ                                                                                                             ُينظر هلا كأهداف فورية تتسم بأمهية رئيسية يف توجيه عمل أصحاب املصلحة املتعددين من أجل حتقيق األهداف                 

                                                            اخلطط أو الربامج االستراتيجية والتنفيذية لتنفيذ االتفاقية على                                               املتوسطة والطويلة األجل والنتائج اإلمنائية احملددة يف
  .                                  الصعيد الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي

                                                                                   ً                وتشـمل املؤشرات املختارة ثالثة ميادين أساسية تتصل مبكافحة التصحر وتردي األراضي، وهي حتديداً               - ٣
                                                 هذا الصدد، تعكس املؤشرات النتائج األولية اليت       ويف  .                      االقتصادية واملالية  -                                        املـيادين البيوفيزيائـية واالجتماعية      

                                                                                                متخضت عنها املناقشات املعقودة يف إطار الفريق العامل املخصص املعين بتحسني إجراءات تبليغ املعلومات والفريق 
                                                                                             احلكومي الدويل العامل بني الدورات املعين بوضع مشروع خطة وإطار عمل استراتيجيني ملدة عشر سنوات لتعزيز 

  .                                    يذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر   تنف

   ً  ُ                                        أوالً، ُيراد من هذه األهداف أن تبقى ضمن          .                                     ُّ                        والتركيز على أهداف فورية، اختيار مردُّه األسباب التالية        - ٤
                    من اتفاقية األمم    ٣    و  ٢         املادتان   (                                                                               حـدود األهداف املرسومة يف املدى البعيد واملبادئ املنصوص عليها يف االتفاقية             

     ً                                                                                  ثانياً، وقت صياغة هذا التقرير مل يفرغ الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات                ).              كافحة التصحر          املتحدة مل 
                                                                                            من عمله بشأن األهداف واملقاييس واملؤشرات اخلاصة مبشروع خطة وإطار العمل االستراتيجيني ملدة عشر سنوات 

ّ                           ثالثاً، لـم يتسّن للجنة العلم والتكنو       .                        لتعزيز تنفيذ االتفاقية                                                        لوجيا عقد دورة رمسية لوضع استجابة شاملة للمقرر             ً         
   ُ                                                                                        وال ُيراد من قائمة األهداف املقترحة أن تكون هنائية وحصرية ومشولية، بل ينبغي اعتبارها مبثابة خطوة   .  ٧-   م أ / ٤

  .                                                                            أوىل حنو استحثاث املزيد من التفكري واملناقشات هبدف حتديد قائمة أمشل باملقاييس واألهداف

ُ        وتربُز خيارا  - ٥                                                                                              ت التمويل املشروحة يف هذه الورقة الفرص الكثرية اليت تتوفر للبلدان واملعوقات اليت تعترض                
                                                                           ورغم أن هذه اخليارات تستند إىل جتارب حقيقية وأمثلة ملموسة جرى مجعها              .                                   عادة تنفيذ برامج العمل الوطنية    

                                  الغرض منها هو تيسري تقاسم املعارف                                                                           على الصعيدين الوطين والدويل، فإهنا ال تتسم بطابع ملزم أو مشويل، بل إن           
                                                                                                       وتعزيز فعالية املعونة وحفز احلوار يف جمال السياسات العامة بشأن قضية حشد املوارد املالية اليت تتسم بأمهية بالغة 

  .                    لنجاح تنفيذ االتفاقية
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       هذه             ويعتمد بعض   .               ُ                                                                  ويف هـذا الصدد، ُيعرض على مؤمتر األطراف خنبة من خيارات التمويل االبتكارية             - ٦
ُ                                                                   االقـتراحات، ولكن ليس كلها، على ُنُهج وأساليب ابتكارية يف جمال متويل األهداف اإلمنائية لأللفية وغريها من     ُ                              

  .                                                                        األهداف املتعلقة بالتنمية املستدامة اليت ناقشها اجملتمع الدويل خالل الفترة األخرية

  مقدمة-     ً ثانيا  

                                                       حة التصحر البلدان املتأثرة األطراف إىل أن تتوخى يف                                           من اتفاقية األمم املتحدة ملكاف       ١٠                 تدعـو املـادة      - ٧
      ً            صراحةً إىل مجيع      ١٦              وتطلب املادة     .                                                                               برامج عملها الوطنية وضع تدابري لرصد التقدم احملرز يف جمال تنفيذ االتفاقية           

   ُ      ُ   ِّ                                                            أن ُتدمج وُتنسِّق مجع وحتليل وتبادل البيانات واملعلومات ذات الصلة،           "                                    األطـراف، حسـب قدرات كل منها،        
                                                                                                              قصرية األجل والطويلة األجل، لضمان املراقبة املنهجية لتردي األراضي يف املناطق املتأثرة، وفهم عمليات وآثار                 ال

   ".                                  اجلفاف والتصحر وتقييمها على حنو أفضل

       ً                  ُ                                                                                وانطالقـاً من روح االتفاقية، ُتعترب القدرة على رصد املتغريات ذات الصلة، وقيام نظم لإلنذار املبكر،                 - ٨
                                                                                ً                  بني التصحر والظواهر األخرى، والقدرة على تقييم، ومنع، آثار التصحر كعناصر تشكل جزءاً ال                            وفهم الروابط 

                                                                                                             يتجزأ من النهج املتكامل واالستراتيجي املطلوب اتباعه ملكافحة التصحر وتردي األراضي يف املدى البعيد بشكل               
  .    فعال

                                          االقتصادية واملالية املناسبة اليت تسمح      -                                                                وهلـذا الغـرض، إن حتديد املؤشرات البيوفيزيائية واالجتماعية           - ٩
      ُّ              وقد اتُّبع يف إطار      .                                                                                                بقـياس الـتقدم احملرز يف جمال تنفيذ األهداف أو الغايات املتفق عليها، يتسم بأمهية مركزية               

                                                                                                             االتفاقـية هنـج قاعدي متدرج حنو األعلى يقوم على أساس املعارف احمللية ودراسات احلاالت اإلفرادية القطرية                 
  .                                       لعملية لتحديد املقاييس واملؤشرات الرئيسية       واخلربة ا

                                                        ُ ِّ                                          وخـالل عملـية جلـنة التفاوض احلكومية الدولية املعنية بالتصحر، قُدِّم تقرير يتضمن اقتراحات تتعلق          -  ١٠
  .                                                                                              مبؤشرات رصد تنفيذ االتفاقية، وهو تقرير تضمن جمموعة أوىل من التوصيات املتعلقة بوضع مؤشرات قياس األثر

  .                                     ينبغي اختيار عدد حمدود فقط من املؤشرات "                                           ت اللجنة يف جلستها العاشرة واخلتامية إىل أنه                   وبوجه خاص، أشار  
           ً                            وينبغي أيضاً أن متثل هذه املؤشرات املنطقة   .                                                                    وينـبغي أن تتفق هذه املؤشرات مع املشاكل املتعلقة بتنفيذ االتفاقية      

             االقتصادية  -                                ، وال سيما األوضاع االجتماعية                                                                          قيد البحث، مع مراعاة العوامل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية        
   ".                                                 ً                       وينبغي أن تكون املؤشرات بسيطة وقابلة لالستعمال فوراً من جانب األطراف املعنية  .      احمللية

                                                                                                    وقـد أجنـز هذا العمل فريقا خرباء خمصصان سامها بوضع عناصر ملنهجية لتحديد مؤشرات قياس األثر                  -  ١١
(ICCD/COP(1)/CST/3/Add.1)هذه املؤشرات          ولتطبيق              (ICCD/COP(2)/CST/3/Add.1) .   ،وأوصى الفريقان                

                                                                   بالتركيز على عدد قليل من القضايا الرئيسية اليت ينبغي تعيينها وترتيب  "                                 يف مجلة ما أوصيا به، على وجه اخلصوص 
 ً               الً أو ميكن احلصول                                                ً    اختيار املؤشرات اليت تكون البيانات اخلاصة هبا متاحةً فع " و  "                                 أولوياهتا مع حتديد النتائج املتوقعة

   ".                    عليها بتكاليف معقولة
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                  ُ                                                                              ومـنذ ذلـك التاريخ أُحرز تقدم كبري على الصعيد اإلقليمي يف جمال تنسيق املقاييس واملؤشرات بفضل           -  ١٢
                                                                                                    العمل الذي توىل تنسيقه عدد من شبكات الربامج املواضيعية، ونتيجة للعمل الذي اضطلعت به اآللية العاملية بشأن 

  .                                                                  حدة جلمع وحتليل املعلومات عن املوارد املالية وتدفقات االستثمار ذات الصلة              وضع منهجيات مو

                                           ُ                                               وبعد أن أشار مؤمتر األطراف إىل التقدم الكبري املُحرز يف جمال إعداد املقاييس واملؤشرات من قبل كل من  -  ١٣
                      الكربى ومنطقة الساحل                                                                                         اللجنة الدائمة املشتركة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل ومرصد الصحراء             

                                                                                                  يف أفريقيا واألطراف يف جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، طلب إىل هذه املنظمات أن تقدم إىل 
                                                             وقد أكد هذا التقرير أمهية إجياد أدوات تتيح قياس اجلهود            .                              ً       ً                 جلـنة العـلم والتكنولوجيا تقريراً مرحلياً عن ذلك        

  .                                                ضمان التنفيذ التام لربامج العمل على كافة املستويات                       املبذولة وحتديد الثغرات و

                                                        نظم وطنية لتجميع وجتهيز ورصد بيانات جغرافية املرجع         "                                            وحسـب هـذا التقرير، يتطلب هذا إنشاء          -  ١٤
   ".                                                                                                           مـتعددة املصـادر واملقايـيس على حنو يساهم يف تطوير رصد وتقييم برامج العمل اخلاصة مبكافحة التصحر                 

نَشأُ هبدف مكافحة التصحر، سيستلزم بالضرورة توفر ما                                   وبـاألخـص، إن أي نظا     َ  ُ                                                          م شامل للرصـد والتقييم ُي   ُ                       
                                                                                 أي التركيز على التغريات يف تردي األراضي، أي القيام بأنشطة الرصد واملراقبة             (                      تقيـيم التصـحر      ̀  ١̀   :      يـلي 

                صادية واملؤسسية         االقت -                                                 أي تقيـيم التغريات البيوفيزيائية واالجتماعية        (                    تقيـيم األثـر      ̀  ٢̀    ؛   )            اإليكولوجـيني 
   ).                                                             أي قياس تنفيذ برامج العمل، مبا يف ذلك الوفاء بااللتزامات املعقودة (                تقييم العملية ̀  ٣̀    ؛ و )         والسلوكية

                                                                      التعاون مع املؤسسات األجنبية اليت لديها بيانات أساسية عن املوارد           "                                      كما أقر التقرير املذكور أعاله بأن        -  ١٥
   ".                                                 يتسم بأمهية أساسية بالنسبة لعملية الرصد والتقييم                                  الطبيعية يف البلدان املتأثرة بالتصحر

                                                 ، األطراف ومجيع املنظمات املعنية على مواصلة مبادراهتا  ٦-   م أ /  ١٧                                وقد شجع مؤمتر األطراف، يف املقرر     -  ١٦
                                                                                                 الرامية إىل وضع مقاييس ومؤشرات خاصة بتنفيذ االتفاقية، مع مراعاة املالحظات والتوصيات اليت تقدمت هبا جلنة 

                                          ويف نفس القرار، شجع املؤمتر األطراف على         .                                                                       لعـلم والتكنولوجيا وفريق اخلرباء التابع هلا أثناء الدورة السادسة          ا
                                                                                                          وضع واختبار واستخدام املقاييس واملؤشرات املناسبة، وخباصة تلك اليت تستهدف املستوى احمللي وإشراك اجملتمع              

                                                           أجل استخدامها يف برامج العمل الوطنية، وعلى اإلبالغ عن                                                             املدين، وال سيما وضع مؤشرات لتنفيذ االتفاقية من         
  .                                                       النتائج احملرزة إىل جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا السابعة

                                         ، أن يكون العمل املتعلق باملقاييس واملؤشرات  ٧-   م أ / ٤                                        وإضافة إىل ذلك، قرر مؤمتر األطراف، يف مقرره  -  ١٧
                        ولذلك، شجع جلنة العلم      .                                             علم والتكنولوجيا خالل فترة السنتني املقبلة                         ً                       هو أكثر األنشطة إحلاحاً بالنسبة للجنة ال      

                                                                                                والتكنولوجيا على مواصلة بذل اجلهود، بدعم من اجملتمع الدويل، من أجل تعزيز املقاييس واملؤشرات، وهي جهود 
            ي والتصحر يف                                            ً      ً       ً                            ينبغي أن تفضي إىل حتديد أهداف ميكن تقديرها كماً وزمناً وتكلفةً وتتصل مبكافحة تردي األراض 

                                                                                                               املـدى البعيد، وطلب إىل اآللية العاملية أن تعد وثيقة عن خيارات أدوات ومؤسسات وعمليات التمويل الدويل                 
                                 ً                                  ً                                      واحملـلي الكفيلة بتحقيق األهداف، بدءاً بربامج العمل الوطنية والنظر مستقبالً يف إمكانية وضع برامج عمل دون        

  .                        ً                                        التيسري، وأن تقدم تقريراً عن ذلك إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة                                       إقليمية وإقليمية، بالتعاون مع أعضاء جلنة
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                                                                            ، أعـدت اآللـية العاملـية هذا التقرير بالتشاور مع مكتب جلنة العلم               ٧-    م أ  / ٤                      واسـتجابة لـلمقرر      -  ١٨
                   ية املكلفة بتعزيز                                                                                         ويستند التقرير إىل الدراية الفنية اليت اكتسبتها اآللية وخربهتا بوصفها اآللية املال             .               والتكنولوجـيا 

                                                                                                             حشـد املوارد من أجل تنفيذ برامج العمل، كما يستند إىل خربة بلدان ومنظمات يف وضع واستخدام املقاييس                  
                                     كما يتضمن التقرير إشارات إىل الدراسات   .                                                         واملؤشرات ويف تشغيل نظم الرصد والتقييم ألغراض مكافحة التصحر

  .    منائي                                       اليت صدرت يف الفترة األخرية بشأن التمويل اإل

  مؤشرات التقدم احملرز يف جمال مكافحة التصحر-     ًثالثا 

   ً                                                                                                عمـالً مبقـررات مؤمتر األطراف وتوصياته املذكورة أعاله، وضعت جلنة العلم والتكنولوجيا جمموعة من                -  ١٩
                                                                          ُ                                      املؤشـرات الـيت ميكـن استخدامها لرصد التقدم احملرز ورسم األهداف بغية توجيه العمل املُضطلع به على مجيع                   

                                                                ومعظم هذه املؤشرات، اليت تعكس النتائج الرئيسية للمناقشات اليت        .                                        سـتويات ملكافحة التصحر وتردي األراضي       امل
                                                                                            ً                 جرت يف إطار اجملتمع العلمي الدويل حول املقاييس واملؤشرات اخلاصة باتفاقية مكافحة التصحر، قد خضعت فعالً                

ِ                                الختبار جترييب واسُتخِدمت من قبل بلدان ومنظمات عديدة   .                                              وترد يف املرفق الثاين أمثلة على تطبيق هذه املؤشرات  .                ُ  

                                                                                                     وتغطي املؤشرات ثالثة جماالت أو ميادين ينبغي رصدها بغية معاجلة بعض احلواجز الرئيسية اليت تعترض                -  ٢٠
   ية                                                                         ً                                       اإلدارة املسـتدامة لألراضـي والعوامل اليت حتركها، كما أقرها اجملتمع الدويل، وحتديداً يف امليادين البيوفيزيائ               

     ً                                                                ووفقاً للمبادئ التوجيهية اليت وضعها الفريق املخصص املعين باملقاييس           .                          االقتصـادية واملالـية    -              واالجتماعـية   
                       لكل واحد من امليادين      )      اثنان (             َّ                                                                  واملؤشرات املعيَّن من قبل مؤمتر األطراف، جرى انتقاء عدد حمدود من املؤشرات             

  .            املذكورة أعاله

  املؤشرات البيوفيزيائية-ألف 

                                                                    تصنيف وقياس املناطـق املتأثـرة باالستناد إىل التعاريف الواردة يف اتفاقية  - ١
                         ً أو التعاريف املتاحة وطنياً /                           األمم املتحدة ملكافحة التصحر و

     وجيدر   .                        أو على صعيد دون وطين     /                                                                       يـتعلق هـذا املؤشر برصد نوع ونطاق األراضي املتردية يف بلد ما و              -  ٢١
                املناطق القاحلة   "                  من االتفاقية،     ١                                         يعين، حسب التعريف الوارد يف املادة             تأثرة          املناطق امل                           باإلشـارة إىل أن مصطلح      

                ُ                        وحسب نفس املادة، ُيقصد باملناطق القاحلة      ".                                                                       أو شبه القاحلة أو اجلافة شبه الرطبة املتأثرة أو املهددة بالتصحر           / و
                                    بية اليت تتراوح فيها نسبة اهلطول                                               املناطق، خالف املناطق القطبية وشبه القط      "                                       وشـبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة،       

   ".    ٠,٦٥   و    ٠,٠٥                               السنوي إىل طاقة البخر والنتح بني 

                 ُ                                                                                        وهـذه النسـبة، اليت ُتسمى مؤشر اجلفاف، قد اعتمدها برنامج األمم املتحدة للبيئة يف األطلس العاملي                  -  ٢٢
  :                                           للتصحر لتحديد التصنيف التايل للمناطق املناخية

  ؛    ٠,٠٥ <      اجلفاف      مؤشر   :                     املناطق الشديدة اجلفاف  � 

  ؛    ٠,٢٠  <            مؤشر اجلفاف     <     ٠,٠٥  :               املناطق القاحلة  � 
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  ؛    ٠,٥٠  <            مؤشر اجلفاف     <     ٠,٢٠  :                   املناطق شبه القاحلة  � 

  ؛    ٠,٦٥  <            مؤشر اجلفاف     <     ٠,٥٠  :                        املناطق اجلافة شبه الرطبة  � 

  .    ٠,٦٥  >            مؤشر اجلفاف   :              املناطق الرطبة  � 

 رصد األحداث املتصلة باجلفاف والتنبؤ هبا -٢

                                                                                                       تعلق هذا املؤشر بقياس الظروف املناخية وأمناط اهلطول بغية التنبؤ باملخاطر واألحداث املتصلة باجلفاف               ي -  ٢٣
                                         يعين، حسب التعريف الوارد يف االتفاقية،        "      اجلفاف "                                               ويف هـذا الصـدد، جيدر بالتذكري بأن مصطلح            .          وتتـبعها 

     ً                                 لحوظاً فيصبح دون املستويات الطبيعية                           ً                               ً               الظاهـرة الـيت حتدث طبيعياً وتوجد عندما ينخفض اهلطول اخنفاضاً م            "
      ً      ودائماً حسب    ".                      ً           ً     ً           ً     ً                                 املسجلة، مما يسبب اختالالً هيدرولوجياً خطرياً يؤثر تأثرياً سيئاً على نظم اإلنتاج ملوارد األراضي

                                                                                                                الـتعريف الوارد يف االتفاقية، يعين مصطلح ختفيف آثار اجلفاف األنشطة املتصلة بالتنبؤ باجلفاف واليت ترمي إىل                 
                                                     ولذلك يتسم هذا املؤشر بأمهية خاصة يف جمال مكافحة            ".                                               ضـعف اجملتمع والنظم الطبيعية إزاء اجلفاف              تقلـيل 

  .              ً                 التصحر، انطالقاً من روح االتفاقية

                                                                                                       وجيـدر باإلشارة إىل أن خطر اجلفاف يستند إىل كل من تردد هذه الظاهرة وطبيعتها وامتدادها املكاين                  -  ٢٤
                                             ويرتبط مدى التأثر بدوره باخلصائص البيئية        .                       نطقة ما هبذه الظاهرة                                                باالقـتران مـع درجـة تأثـر سكان أو م          

                                                                                                                 واالجتماعـية للمنطقة وميكن قياسه باالستناد إىل قدرة املنطقة على اختاذ إجراءات استباقية للوقاية من اجلفاف                
  . )١ (                                    والتصدي له ومقاومته والتخلص من آثاره

  االقتصادية- املؤشرات االجتماعية -باء 

                  أو تردي األراضي    /                                                     ر الكمـي للخسائر االقتصادية النامجة عن التصحر و                الـتقدي  - ١
                                                                              أو اجلفـاف، مبا يف ذلك تكاليف الفرص الضائعة واخلسائر يف رأس املال الطبيعي           

                  والبشري واالجتماعي

                وال خيفى على أحد  .                                                                          من العوامل اهلامة يف احلد من التأثر بالتصحر واجلفاف، هو القدرة على فهم آثارمها -  ٢٥
                                                                       ً                                          أن اجلفاف والتصحر هلما عواقب أو آثار سلبية ليس على البيئة فحسب، وإمنا أيضاً على االقتصاد وبالتايل على                  

ُ                                                                                         وقد ُوضع هذا املؤشر لقياس اآلثار السلبية للتصحر على القطاعات املختلفة لالقتصاد الوطين               .                 اجملـتمع بأسـره        
                           وبعبارات أخرى، يتصل هذا      .                           عرب احلدود أو عرب األقاليم                       ً                          وحتدث هذه اآلثار حملياً أو خارج املوقع أو           .          والعـاملي 

                                          ويقتضي هذا فهم الروابط بني التصحر واالقتصاد   .                                                         املؤشر بتقدير تكاليف التقاعس عن اختاذ ما يلزم من إجراءات  
  .    ً     ً                                        فهماً جيداً ووضعها يف شكل يعكس احلالة اخلاصة بكل بلد

                                                      

  ُ                                                                                                 اقُتـبس مـن التعريف املستخدم من قبل املركز الوطين للتخفيف من آثار اجلفاف، الواليات املتحدة                  ) ١ (
  .ued.unl.drought.www://http/          األمريكية، 
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                                                   خرية بشأن تكاليف التقاعس عن اختاذ ما يلزم من                  ُ                                            ومثـلما اقـُترح يف حلقة عمل عقدت يف الفترة األ           -  ٢٦
                                                                                         ، ينبغي أن يعكس أي تقييم شامل آلثار التصحر تكاليف الفرص الضائعة أو اخلسائر يف إيرادات رأس    )٢ (       إجراءات

  .                              املال الطبيعي والبشري واالجتماعي

                                                                      تقدير كمي لعوائد االستثمار يف مشاريع مكافحة التصحر وتردي األرضي           - ٢
             ن آثار اجلفاف          والتخفيف م

                                                                                                               يتعلق هذا املؤشر بتقييم اآلثار اإلجيابية أو نتائج قياس التدابري املتخذة ملكافحة التصحر أو السيطرة عليه                 -  ٢٧
                                  من اتفاقية مكافحة التصحر على أن  ١           وتنص املادة   .                   ً                                  أو عكـس اجتاهـه، وفقاً ملا هو منصوص عليه يف االتفاقية   

      ً                                                           ل جزءاً من التنمية املتكاملة لألراضي يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة               األنشطة اليت تشك "       تشمل              مكافحة التصحر
         إعادة  ̀  ٢̀                          أو خفض تردي األراضي؛ و     /         منع و  ̀  ١̀   :                                                               واجلافة شبه الرطبة من أجل التنمية املستدامة اليت ترمي إىل         

   ".                         استصالح األراضي اليت تصحرت̀  ٣̀                            ً    تأهيل األراضي اليت تردت جزئياً؛ و

                                                                                  بالنسبة إىل املؤشر السابق، ينبغي للتحليل أن يشمل اآلثار االقتصادية واملؤسسية                                  ومثـلما هـو الشأن       -  ٢٨
                               ويقتضي هذا فهم العوامل اليت       .                                                                               واالجتماعـية واليت متتد إىل خارج املوقع املترتبة على مشاريع مكافحة التصحر           

                         ضل ووضعها يف شكل يعكس                                                                       ً                تسـهم يف جناح املشروع والروابط القائمة بني النتائج املتوقعة واملدخالت فهماً أف            
   .                    احلالة اخلاصة بكل بلد

  املؤشرات املالية -جيم 

 رصد املوارد املستثمرة يف األنشطة ذات الصلة -١

                                                              ُ         ً                                  أقـرت وحدة التفتيش املشتركة التابعة لألمم املتحدة بأن نقص التمويل ُيشكل عامالً من العوامل اليت                  -  ٢٩
                                                                 وأكدت حتاليل عدة، مبا فيها التحليل املوقعي الذي استند إليه            .  ل                                               حالت دون نشر هذه االتفاقية على النحو األمث       

                              وباالستناد إىل أفضل البيانات      .  )٣ (                                                                             عمـل الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات، احلاجة إىل زيادة التمويل           
        القليلة                                                                                                     املـتاحة، تولت بعض الدراسات واملنشورات الصادرة يف الفترة األخرية حساب ما يلزم خالل السنوات                

                                                      

                                                                                                      حلقة العمل الدولية بشأن كلفة التقاعس عن اختاذ ما يلزم من إجراءات، وفرص االستثمار يف املناطق                 ) ٢ (
  .    ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول ٥- ٤  ،  )     الفاو (                                                              القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة، منظمة األغذية والزراعة 

   ً                               أوالً، مل تلتزم البلدان املتقدمة       .     الية                                                               تشـري وحدة التفتيش املشتركة إىل ثالثة أسباب هلذه الفجوة امل           "  ) ٣ (
     ً                                  ً        ً    ثانياً، حققت البلدان النامية األطراف جناحاً متواضعاً   .                                                            األطراف صراحة بتوفري موارد ثابتة لتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر

               التنمية برامج       ً                         ثالثاً، مل يدرج الشركاء يف        .                                                                              يف إدراج أهداف االتفاقية يف خطط التنمية الوطنية ويف حشد املوارد الوطنية           
                                                      تقرير أعده مركز يونسفريا وشركة االستشارات البيئية          ".                                                            اتفاقـية مكافحـة التصحر وأنشطتها يف براجمهم ومشاريعهم        

   .                                                                        املتكاملة يف ناميبيا للدورة الثالثة للفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات
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      وركزت   .  )٤ (                                                                                       القادمة من استثمار إضايف إلزالة احلواجز أمام اإلدارة املستدامة لألراضي وملنع تواصل تردي األراضي
                                                                                                      دراسـات أخرى على وضع منهجية متماسكة ومتناسقة لتحديد األنشطة ذات الصلة املتعلقة بتنفيذ اتفاقية األمم      

  . )٥ (                                       ات املالية وتدفقات االستثمار املقترنة بذلك                                      املتحدة ملكافحة التصحر واإلبالغ عن االلتزام

                                                                                                      ويشـري هذا املؤشر إىل حتديد ورصد االستثمارات يف األنشطة املتصلة بتنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك مجيع                  -  ٣٠
                                                                                                              االستثمارات احمللية واخلارجية والعامة واخلاصة، باالستناد إىل املنهجيات واملقاييس والنماذج املنسقة واملتماسكة           

   .                                   اليت قد يوصي هبا الفريق العامل املخصص

                                                                             معرفة اخليارات واملعوقات املتعلقة بتمويل برامج العمل الوطنية أو مبكافحة           - ٢
                                      تردي األراضي، والفرص املتاحة يف هذا اجملال

           يف من آثار                                                                                         يتعلق هذا املؤشر باملوارد املالية املتاحة لتنفيذ برامج العمل الرامية إىل مكافحة التصحر والتخف -  ٣١
          ً                                                                                         ويتصل أيضاً باملعلومات املتعلقة بالفرص واملخاطر واحلواجز اخلاصة بتمويل النشاط أو الربنامج أو البلد          .      اجلفاف

  .                         أو املنطقة يف إطار االتفاقية

                                                                                         من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، تشتمل املوارد املالية الواجب رصدها مجيع               ٢٠    ً          وفقاً للمادة    -  ٣٢
  ̀  ٢̀                                املنح والقروض التساهلية؛ و    ̀  ١̀   :                                                                آليات التمويل الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف، وال سيما                 مصـادر و  

                                                    املوارد الالزمة لتيسري نقل التكنولوجيا واملعارف       ̀  ٣̀                          َّ                                      الـتمويل اجلديد واإلضايف املقدَّم من مرفق البيئة العاملية؛ و         
                                                           موارد املؤسسات واملنظمات غري احلكومية والكيانات األخرى                                       املوارد املبتكرة، مبا يف ذلك     ̀  ٤̀                     والدراية الفنية؛ و  

  .                   التابعة للقطاع اخلاص

  أهداف االتفاقية�     ً رابعا  

                                                                                                       رغـم أن القائمة الواردة أعاله ال تشمل سوى فئة فرعية من جمموع املؤشرات املتاحة املتصلة مبكافحة                  -  ٣٣
                               ً      ً         ة من األهداف اليت ميكن تقديرها كماً وزمناً                                                                       التصـحر وتردي األراضي، فإهنا توفر قاعدة جيدة لتحديد جمموع         

                                                                   ويف إطار يقوم على النتائج، يرتبط نطاق األهداف ومداها باإلطار            .  ٧-    م أ  / ٤      ً      ً                          وتكلفةً، وفقاً ملا ينص عليه املقرر       
                                                                       وبالتايل، فإن النتائج املمكن حتقيقها يف املدى القصري، تشكل يف الوقت             .                                       الـزمين احملدد لإلجناز وبوسائل التنفيذ     

    ).           انظر الشكل (                                                                               فسه منتجات ومدخالت يف خريطة طريق متعددة املراحل تفضي إىل حتقيق النتائج الطويلة األجل  ن

                                                      

                         لة متويل األنشطة املتصلة                    حشد املوارد وحا   "                                                     تشـري دراسـة من بني هذه الدراسات صدرت بعنوان             ) ٤ (
                   ، إىل أن االستثمارات     ٢٠٠٦                                                            ، أعدت باالشتراك بني اآللية العاملية ومرفق البيئة العاملية يف عام  "                     مبكافحـة تردي األراضي  

                                                                                                                       اإلضافية الالزمة لتحقيق مجيع الفوائد املترتبة على اإلدارة املستدامة لألراضي على املستوى احمللي والوطين والدويل تقدر                
   .               ً                                    يف املائة سنوياً، مبا يف ذلك االستثمار يف املوارد احمللية  ١٥     إىل   ١٠   بة    بنس

                 دليل منهجي مقترح   :                    حنو التنسيق والتوحيد "                                                           أعـدت اآللـية العاملية، على سبيل املثال، ورقة بعنوان            ) ٥ (
                      إىل الفريق العامل        ٢٠٠٧      مايو   / ُ              أُحيلت يف أيار    "                                                                     لتحسـني اإلبالغ املايل يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر          

   .      املخصص
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ُ                                      وينطـبق نفس املنطق على األهداف اليت ُرمست عند إعداد هذا التقرير            -  ٣٤ ُ          حيث إن األهداف اليت ُوضعت       .                                                    
                   وينبغي أن ينظر هلذه   .                   املنظور الطويل األجل                                                  ُ       لكي حتقق يف فترة زمنية قصرية بنحو سنتني أو ثالث سنوات، ُتراعي 

                                                                                                         األهـداف كأهداف فورية سيساعد حتقيقها يف بلوغ األهداف الوسيطة، ومن مث األهداف االستراتيجية الطويلة               
                                         وتشكل األهداف أو الغايات الفورية والوسيطة   .                    ً                                ً  األجل أو األوسع نطاقاً، حبيث تكمل هذه األهداف بعضها بعضاً

   .                                  ناصر أساسية يف اإلطار العام للنتائج               والطويلة األجل ع

                                                                                              ويف انتظار مداوالت الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف بشأن مشروع اخلطة االستراتيجية الذي وضعه الفريق       -  ٣٥
                                                                       ً                                            احلكومي الدويل العامل بني الدورات، يتيح هذا التقرير قاعدة للتفكري ويقدم هنجاً يقوم على سلسلة من النتائج                 

َ  ُ         ُيؤَملُ أن حيف    .                                                                                    ز على املزيد من العمل ويشجع على إجراء حتليل أمشل خالل الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف وبعدهاُ  

  األهداف الطويلة األجل�ألف 

     من  ٢        فاملادة  .                                                                                             يشـري نص االتفاقية بوضوح إىل األهداف أو الغايات الطويلة األجل املتعلقة بتنفيذ االتفاقية             -  ٣٦
                                                                               دف من هذه االتفاقية هو مكافحة التصحر وختفيف آثار اجلفاف يف البلدان اليت               اهل   : "                           االتفاقية تنص على ما يلي    

                                                                                    أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا، وذلك عن طريق اختاذ إجراءات فعالة على مجيع               /                          تعاين من اجلفاف الشديد و    
      ، هبدف   ٢١    قرن                                                                                 األصعدة، مدعومة بتعاون دويل وترتيبات شراكة، يف إطار هنج متكامل متسق مع جدول أعمال ال

   ".                                               اإلسهام يف حتقيق التنمية املستدامة يف املناطق املتأثرة

      ً                            ً                                                            وحتقيقاً هلذا اهلدف، تضع االتفاقية عدداً من املبادئ التوجيهية اليت تدعو األطراف إىل اختاذ إجراءات منها  -  ٣٧
                             ن هتيئ بيئة متكينية لتسهيل         أ ̀  ٢̀              ً      ً                                               أن تعتمد هنجاً قائماً على مشاركة السكان واجملتمعات احمللية؛ و          ̀  ١̀   :          التالـية 

ُ                                    أن حتسن التعاون والتنسيق على الُصعد دون اإلقليمي واإلقليمي          ̀  ٣̀                                           العمـل عـلى الصعيدين الوطين واحمللي؛ و                                       
                                                                               ً         أن تساعد يف فهم طبيعة وقيمة األراضي واملوارد املالية الشحيحة يف املناطق املتأثرة فهماً أفضل  ̀  ٤̀             والـدويل؛ و  

                                                    أن تراعي االحتياجات والظروف اخلاصة لألطراف من        ̀  ٥̀                   لى حنو مستدام؛ و                                   وتعمـل مـن أجل استخدامها ع      
  .                                          ً        ً       البلدان النامية املتأثرة، وال سيما أقلها منواً، مراعاةً تامة

                    التمييز بني األهداف     .  )٦ (                                                                              واقترحـت جلنة العلم والتكنولوجيا يف تقرير أعدته بشأن مؤشرات قياس األثر            -  ٣٨
                   ، واألهداف اليت تسهم  )                                                  فيف آثار اجلفاف؛ واإلسهام يف حتقيق التنمية املستدامة                          أي مكافحة التصحر؛ وخت    (         العاملية  

ٍ                      أي حتسني إنتاجية األراضي؛ وإصالح وحتسني األراضي واملوارد املائية وإدارهتا على حنٍو مستدام؛              (              يف حتقيق ذلك                                                                          
    ).                     د يف إطار برامج العمل      اليت حتد (              واألهداف احملددة   )                                          وحتسني أحوال املعيشة على مستوى اجملتمعات احمللية

  األهداف الوسيطة �باء 

                                                                                                             بينما تتصل األهداف الطويلة األجل بالرؤيا العامة واألثر اإلمنائي املتوقع نتيجة تنفيذ االتفاقية على مجيع                -  ٣٩
  .                                                                                         املستويات، فإن األهداف الوسيطة تشري إىل األهداف التنفيذية املطلوب بلوغها يف غضون فترة زمنية أقصر

                                                      

) ٦ (  ICCD/COP(1)/CST/3/Add.1.  
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                                                                                                 وتتصل األهداف الوسيطة بصورة رئيسية بتهيئة بيئة متكينية لتسهيل تطوير وتكرار التدابري املتعلقة باإلدارة  -  ٤٠
                                                                                                  املسـتدامة لألراضي وغريها من التدابري الفعالة الرامية إىل مكافحة تردي األراضي واحلد من مدى ضعف املناطق    

                                               در باإلشارة إىل أن مشروع اخلطة وإطار العمل          وجي  .                                                         املـتأثرة والسـكان املتضـررين إزاء التصـحر واجلفاف         
                                                                                          سنوات لتعزيز تنفيذ االتفاقية الذي متخض عنه عمل الفريق احلكومي الدويل العامل بني                ١٠                    االسـتراتيجيني ملدة    

  .                                                                       الدورات ميكن أن يشتمل على مقاييس ومؤشرات حمددة لفترة السنوات العشر املقبلة

                                                         ة مل ينجز بعد وقت حترير هذا التقرير، فإنه حيدد مخسة جماالت عمل                              ورغم أن مشروع اخلطة االستراتيجي -  ٤١
            وتتمثل هذه    .                      ً                                                                               ذات أولوية تعترب عموماً  أساسية لدعم حتقيق رؤية االتفاقية وأهدافها االستراتيجية الطويلة األجل             

               بناء القدرات ̀  ٤̀                         إدارة العلم واملعارف، و̀  ٣̀                          إطار السياسات العامة، و̀  ٢̀             التوعية، و̀  ١̀   :               اجملاالت فيما يلي
  .                          التمويل ونقل التكنولوجيا̀  ٥̀           املؤسسية، و

                                                                                                     ويتوقع أن يفضي العمل بشأن كل من هذه اجملاالت إىل حتقيق األهداف التنفيذية احملددة يف غضون فترة                  -  ٤٢
  .                        تتراوح بني أربع وست سنوات

  األهداف الفورية-جيم 

                                                     هذا التقرير، تشري األهداف الفورية إىل العمليات            ً                                   ّ                  وفقـاً إلطـار العمـل القائم على النتائج واملبّين يف           -  ٤٣
                             وينبغي هلذه األهداف، بوصفها      .                                                                                والوسائل واألدوات الرئيسية الالزمة لنجاح تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطين         

     إىل                                                                                                     مراحل هامة، أن تثري االهتمام املباشر جلميع أصحاب املصلحة املعنيني وتوجه عملهم حنو إدارة الربامج الرامية      
ّ    مكافحة التصحر والتخفيف من حدة آثار اجلفاف وإدماجها مث تطويرها وتنفيذها بشكل فّعال                                                                            .  

                                                                                                    وتتمـثل األهـداف الفوريـة، املستمدة من قائمة املؤشرات املعروضة يف الفصل الثالث، واليت صيغت                 -  ٤٤
  :                          ألغراض هذا التقرير فيما يلي

                                           عيد القطري واستخدامها لتحديد اجملاالت أو                                                      إنشاء نظم لرصد وتقييم تردي األراضي على الص         ) أ ( 
                                                                                القضايا احلامسة ولتحديث املوجز القطري املضمن يف التقارير الوطنية املقدمة إىل االتفاقية؛

                                                                                             إنشـاء نظم اإلنذار املبكر للتأهب ملواجهة اجلفاف وإدارته على الصعيد القطري واستخدامها               ) ب ( 
    رئ؛                                   لتوجيه التخطيط واالستجابة حلاالت الطوا

  )                                                             مبا فيها اآلثار اليت متتد إىل خارج املوقع واملتعددة اجلوانب          (                                     فهـم اآلثار املباشرة وغري املباشرة         ) ج ( 
                                                                                                           للتصـحر وتـردي األراضـي واجلفاف على االقتصاد الوطين، وتقييمها بشكل منتظم من قبل البلد باستخدام                 

                             وعرضها يف التقارير الوطنية      )                  علماء االقتصاد            مبا يف ذلك   (                                                     منهجيات مصدق عليها من قبل اجملتمع العلمي الدويل         
                                                                                                                 املقدمة إىل االتفاقية يف شكل قيمة مطلقة ونسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل أو يف أية أشكال أخرى، حسب                   

            ما هو متاح؛
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                                                                                             حتلـيل الفوائد املتأتية من سلع وخدمات النظم اإليكولوجية لألراضي اجلافة، وأنشطة اإلدارة               ) د ( 
                                                                                                       تدامة لألراضي وغريها من املشاريع ذات الصلة املضطلع هبا داخل القطر، وذلك باستخدام منهجيات مصدق                  املس

                                         ً     ً                                                                    علـيها من قبل اجملتمع الدويل، وتقديرها تقديراً كمياً وعرضها يف التقارير الوطنية كقيمة مطلقة وكمعدل عائد                 
         اقتصادي؛

ُ َ                                     إنشاء نظام ُمَنسق للرصد املايل على صعيد القط           ) ه (                                               ر أو املؤسسة، وحتديثه بشكل منتظم مبعلومات                  
                                                     ، واستخدامه إلجناز استعراضات حلافظة األوراق املالية        )        املصروفات /         االلتزامات (                                عـن االسـتثمارات ذات الصلة       

                         ُ                                            ووضع مرفقات مالية موحدة ُتدرج يف التقارير الوطنية املقدمة إىل االتفاقية؛

                                                    املستوى القطري واستخدامها لدعم اجلهود املبذولة                                                 وضع استراتيجيات مالية وطنية شاملة على       ) و ( 
  .                                                                                        حلشد املوارد املالية لتنفيذ برنامج العمل الوطين باالعتماد على مصادر متويل حملية وخارجية ومبتكرة

                                                                                                            يتـيح اجلدول الوارد يف املرفق األول، والذي أحاله مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا إىل اآللية العاملية يف                  -  ٤٥
َ                    وُرمست هذه األهداف لكي ُتَحقق يف غضون         .       ً      ً                              ، عرضاً موجزاً للمؤشرات واألهداف املختارة         ٢٠٠٧    يو    ما /      أيـار   ُ                   ُ  

ُ                                   فترة زمنية ُحددت بنحو سنتني إىل ثالث سنوات                                                                           وترد يف املرفق الثاين أمثلة على ما تضطلع به البلدان من عمل              .            
                                 در التمويل، وأصحاب املصلحة املعنيني                                                              لتحقيق هذه األهداف، مبا يف ذلك معلومات عن التكاليف املتكبدة، ومصا

  .                والدروس املستخلصة

  خيارات لتمويل األنشطة الرامية إىل حتقيق أهداف االتفاقية-     ً خامسا  

          ً                                                                                         يوجـد نظرياً عديد املصادر اليت ميكن أن تتيح التمويل الالزم لتحقيق األهداف املتصلة باتفاقية مكافحة          -  ٤٦
                    أي احلكومة املركزية    (                                                    سية املوارد العامة املتأتية من امليزانيات احمللية                                      وتشمل هذه املصادر بصورة أسا      .         التصـحر 

                              وبتهيئة الظروف املالئمة، ميكن       ).                             أي املساعدة اإلمنائية الرمسية    (                       أو من مصادر خارجية       )                      والسـلطات الالمركزية  
            ، واملنظمات                                                                                            للمصـادر اخلاصة وشبه اخلاصة، مبا يف ذلك املؤسسات، وشركات القطاع اخلاص، وآليات السوق             

  .                                       ً        ً                                                    املهنية ومنظمات اجملتمع املدين، أن تؤدي دوراً متزايداً يف هذا اجملال، وخباصة فيما يتعلق باالستثمارات امليدانية

ُز بني       .                                                                   وختـتلف خـيارات التمويل من بلد إىل آخر وترتبط بنوع النشاط            -  ٤٧ َمَي ُ            وألغراض هذه الوثيقة، ُي  َ َ  ُ                    
  :  ية                                  اخليارات املتاحة لتمويل األنشطة التال

  ؛ )                 أي األهداف الفورية (      ُ                    إنشاء ُنظم الرصد والتقييم   ) أ ( 

  ؛ )                 أي األهداف الوسيطة (                 أنشطة رفع املستوى   ) ب ( 

   ).                      أي األهداف الطويلة األجل (                    االستثمارات امليدانية   ) ج ( 
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                                                        األهداف اإلرشادية التفاقية مكافحة التصحر وخيارات التمويل-      الشكل 

 بناء القدرات يف جمايل الرصد والتقييم ملستوىأنشطة رفع ا االستثمارات امليدانية

 األنشطة/املدخالت األهداف الفورية األنشطة/املدخالت األهداف الوسيطة األنشطة/املدخالت األهداف الطويلة األجل
                       حتسني ظروف عيش السكان      �

         املتأثرين
ــنظم    � ــع ال ــني وض                      حتس

                   اإليكولوجية املتأثرة
               املتأتية من                       الفوائـد العاملـية     �

                      إلدارة املستدامة لألراضي ا
                             توفـري موارد مستدامة لدعم       �

               تنفيذ االتفاقية

                       بـرامج إلدارة األراضي      �
                     واملياه على حنو مستدام

                          برامج للتخفيف من آثار       �
      اجلفاف

                    خطط التأمني ضد اجلفاف  �
                         بـرامج للتكيف مع تغري       �

      املناخ
                     برامج الطاقة املتجددة  �
                     برامج للتثقيف البيئي  �
                اعية أخرى ذات            برامج قط   �

    صلة

                           إذكـاء التوعـية وتعزيز       �
       االتصال

            بيئة متكينية  �
                  الشراكات والشبكات  �
                              التآزر مع االتفاقات البيئية      �

                     املتعددة األطراف األخرى
                         معـارف متينة يف اجملالني       �

              العلمي والتقين
                          إدمـاج اإلدارة املستدامة      �

                اتفاقية مكافحة   /      لألراضي
       التصحر

                       حتديـد مصـادر مالـية      �
                    آليات متويل ابتكارية و

                         الدعوة والتوعية والتثقيف  �
                        اإلطار السياسايت واملؤسسايت  �
                           العلم والتكنولوجيا واملعارف  �
                           تقييم االحتياجات يف جمال بناء   �

        القدرات
                         التمويل ونقل التكنولوجيا  �

                       نظم رصد وتقييم تردي      �
       األراضي

                 نظم اإلنذار املبكر  �
                        نظـم تقيـيم االقتصاد      

      الكلي
             م تقييم األثر  نظ  �
                نظم التتبع املايل  �
                       اسـتراتيجيات التمويل     �

        الوطنية

                      املؤشرات البيوفيزيائية  �
  -                    املؤشرات االجتماعية     �

          االقتصادية
               املؤشرات املالية  �

 
 خيارات التمويل خيارات التمويل خيارات التمويل

  )      أجنبية /    حملية (              املصادر العامة   �
                    مرفق البيئة العاملية  �
        اخلاصة      املصادر  �
                                الشراكات بني القطاعني العام واخلاص  �

  )      أجنبية /    حملية (              املصادر العامة   �
                    مرفق البيئة العاملية  �
              اآللية العاملية  �

  )      أجنبية /    حملية (              املصادر العامة   �
                    مرفق البيئة العاملية  �
              اآللية العاملية  �

 عملية احلفز اليت حتركها اتفاقية مكافحة التصحر عملية قائمة بذاهتا

 
توقَّع أن ُتحدَّد أهداف ميكن تقديرها كماً وزمناً وكلفةً يف سياق مشروع اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني   .                                             املعلومات الواردة يف هذا اجلدول إرشادية فقط      :     مالحظة  ُ    َّ     ُ   َّ                       ً      ً      ً                                                  وُي

  .                                          سنوات لتعزيز تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر  ١٠    ملدة 
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             ويرد يف هذا     .                                           جلميع اخليارات املتاحة لتمويل هذه األنشطة                                                ويهدف هذا الفصل إىل تقدمي استعراض عام         -  ٤٨
                                                                                                            الفصل شرح لعدد من مصادر التمويل املمكنة اليت جرى حتديدها باالستناد إىل دراسات حاالت إفرادية حقيقية                

                                                               وإىل جانب هذا التقرير، الذي يهدف إىل تقدمي مبادئ توجيهية             ).                            يرد بعضها يف املرفق الثاين     (                وجتـارب قطرية    
                                                                                                       مة، ال بد من إجراء املزيد من التحاليل املتعمقة وعلى الصعيد الوطين لتحديد فرص التمويل الفعلية املتاحة لتلبية   عا

  .                       االحتياجات اخلاصة لبلد ما

                                                                                                         ومبا أن الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات مل يستكمل بعد، زمن حترير هذا التقرير، استعراضه                 -  ٤٩
  .                                                                           يلة األجل، فإن التحليل التايل يركز على خيارات التمويل املتعلقة باألهداف الفورية                    لألهداف الوسيطة والطو

  إنشاء نظم الرصد والتقييم-ألف

                                                                                                       يـتعلق مجيع األهداف الفورية املعروضة يف الفصل الرابع بإنشاء نظم للرصد والتقييم ملكافحة التصحر                -  ٥٠
                                                         ان البيوفيزيائي أو االجتماعي واالقتصادي أو املايل، جيب                                وسواء تعلق األمر بامليد     .                            والتخفـيف من آثار اجلفاف    

                                                                                                     إنشـاء هـذه الـنظم لزيادة قدرة البلدان املتأثرة على إعداد اخلطط ومكافحة ظاهريت تردي األراضي واجلفاف       
  .                                                               ومراقبتهما وتصميم تدابري سريعة االستجابة تتسم بأكثر فعالية وكفاءة

                                                            ، املوجهة إىل مؤسسات احلكومة املركزية والسلطات الالمركزية                                              وهذه الفئات من أنشطة بناء القدرات      -  ٥١
            وميكن احلصول    .                                    َّ                                                               واجملتمعات احمللية يف املناطق املتأثرة، متوَّل عادة من مصادر عامة، وال سيما من امليزانيات احمللية              

     ً             ونظراً لتغري طرائق   .  )                                         كالوكاالت اإلمنائية الثنائية واملتعددة األطراف (                                      على موارد إضافية من مصادر عامة خارجية 
                      ً               ُ                                        ُ ُ                                  ختصيص املعونة، جيب، حتقيقاً هلذا الغرض، أن ُتدرج أنشطة بناء القدرات املذكورة أعاله يف أُطُر االستثمار اليت                 

  .                                                      حتدد األولويات اإلمنائية الوطنية يف إطار برامج إمنائية جامعة

                                             ، تتوفر خيارات قليلة لتمويل أنشطة بناء                                                                     وإىل جانب امليزانيات احمللية واألشكال السائدة للتمويل اإلمنائي        -  ٥٢
                     وتتمثل هذه اخليارات     .                                                                                       القـدرات املتصلة باملراحل األوىل لتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر على املستوى القطري           

  .                                                                                   بصورة رئيسية يف اآلليات واألدوات واملرافق والصناديق املالية اخلاصة باتفاقية مكافحة التصحر

                                                                                      فها اآللية املالية املنشأة يف إطار االتفاقية، دور رئيسي تؤديه يف مساعدة البلدان                                      ولآللـية العاملـية، بوص     -  ٥٣
         ويف إطار    .                                                             ً                                      املـتأثرة على حشد املوارد املالية األساسية لتحقيق هذه األهداف، فضالً عن األهداف الطويلة األجل              

                                  ة والسياساتية، تعرض اآللية العاملية           االقتصادي-                                                              التعاون مع شركاء خمتصني باجلوانب التقنية والعلمية واالجتماعية     
                                                          وقد اكتسبت اآللية، على األقل بالنسبة هلدفني من األهداف           .                                                  مـيزهتا النسـبية كمستشار خمتص بالشؤون املالية       

               ، معارف متعمقة  )                     استراتيجية متويل وطنية   ( ٦      واهلدف   )                       إنشاء نظام للتتبع املايل   ( ٥                    ً       املذكورة أعاله، وحتديداً اهلدف 
  .                                                                     ري بالفعل استخدامها لتحقيق فوائد عرضية قيمة على الصعيدين الوطين والدويل           وخربة فنية جي

                                                                                  ً                  وبدعـم مايل من البنك الدويل، مت حتسني جهاز املعلومات املالية اخلاص بتردي األراضي ليصبح مصدراً                 -  ٥٤
                ستثمار املتعلقة      ً                                                                                           شامالً يتيح معلومات موثوقة وذات جودة عالية عن مصادر التمويل والفرص املالية وتدفقات اال             

                                                                                    كما يقدم هذا اجلهاز منهجية حتليلية ابتكارية إلنتاج املعلومات والتقارير املالية             .                                بتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر   
  .                                                    بشأن املوارد اليت يتم حشدها واستخدامها لتنفيذ االتفاقية
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                             ليل عمليات امليزانية احمللية                                                                                   وبصـدد اسـتراتيجيات التمويل الوطنية، تساعد اآللية العاملية البلدان يف حت            -  ٥٥
                                                                                                          وغريها من أدوات التمويل املمكنة األخرى للتحقق من السبل الفضلى إلشراك أصحاب املصلحة يف حشد املوارد                

                                                                            وتفضي هذه املساعدة إىل حتديد إطار استثمار شامل يعكس أولويات وأهداف برامج العمل   .                      املالية احمللية والدولية
  .           ار االتفاقية                     الوطنية اليت توضع يف إط

                                                                    ِّ      ً       ً                           ومن اآلليات األخرى لتمويل تنفيذ االتفاقية، مرفق البيئة العاملية الذي يوفِّر متويالً إضافياً يف شكل منح                 -  ٥٦
                                                                                                                      ملساعدة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية على التصدي لتردي األراضي يف سياق التنمية                

                                                                                         م مرفق البيئة العاملية، عن طريق برناجمه التنفيذي املتعلق باإلدارة املستدامة لألراضي                            وبوجه خاص، يقد    .         املستدامة
                                                                              ، الدعم ألنشطة بناء القدرات على الصعد احمللي والوطين واإلقليمي للقيام، يف مجلة أمور،  )  ١٥                 الربنامج التنفيذي  (

                                       ريه من الظواهر املناخية البالغة القسـوة؛                                                   إنشاء نظم للتخطيط اإلمنائي والتأهب ملواجهة اجلفاف وغ̀  ١̀   :       مبا يلي
                                                                                                         تعزيز اآلليات املؤسسية القائمة على املشاركة والقدرة على ختطيط وتنفيذ االستخدام املتكامل لألراضي؛              ̀  ٢̀  و
                                                                                                           إدراج املمارسـات املـتعلقة باإلدارة املستدامة لألراضي يف النظم اليت تنشأ هبدف املساعدة على التأهب                 ̀  ٣̀  و

                                               تعزيز نظم إدارة املعلومات لدعم عملية اختاذ     ̀  ٤̀                                                    اف وغريه من الظواهر املناخية البالغة القسوة؛ و                    ملواجهـة اجلف  
  .   )٧ (                                                                نشر وتكرار ممارسات اإلدارة اجليدة، والتكنولوجيات والدروس املستخلصة̀  ٥̀          القرار؛ و

      ً      ً   َّ  ً      ، دعماً تقنياً حمدَّداً                                                                                          وتقـدم جلـنة العلم والتكنولوجيا، وهي هيئة فرعية تابعة التفاقية مكافحة التصحر             -  ٥٧
                                                                 وباإلضافة إىل تشجيع تنسيق وتوحيد هذه النظم اخلاصة بالرصد والتقييم     .                                      لتحقـيق األهـداف الفورية لالتفاقية     

                   ً     ً                                                                                           واسـتخدامها استخداماً فعاالً، ميكن لكل من جلنة العلم والتكنولوجيا واآللية العاملية توفري ما يلزم من خدمات                 
  .                   االقتصادية واملالية-                                                        فنية الدولية املطلوبة يف امليادين البيوفيزيائية واالجتماعية                        لتيسري احلصول على اخلربة ال

                                      كالفاو وبرنامج األمم املتحدة للبيئة      (                                                               ويف اخلتام، مثة عدد من منظمات األمم املتحدة ومؤسسات البحث            -  ٥٨
                              بتطوير نظم للرصد والتقييم يف             ً اليت قامت فعالً  )                                                          ومراكز الفريق االستشاري للبحوث الزراعية الدولية وما إىل ذلك

                                                                               ً                           اجملاالت ذات الصلة باألهداف املذكورة أعاله وشرعت يف إدارهتا، واليت ميكن التوجه إليها أيضاً للحصول على                
  .                                                    مساعدة تقنية ودعم عيين إلنشاء نظم وطنية للرصد والتقييم

  أنشطة رفع املستوى-باء

                                                         دارة املستدامة لألراضي وبأهداف االتفاقية يف إطار جدول            ً                                       نظـراً لطبيعة األنشطة الالزمة للنهوض باإل       -  ٥٩
         بيد أنه    .                                                                 ً                                    األعمال اإلمنائي، يبقى معظم اخليارات املتصلة بتمويل هذه األنشطة منحصراً يف مصادر التمويل العامة             
         يف املوارد                                                                                          على الرغم من النداءات املتكررة الختاذ ما يلزم من إجراءات، مل تسجل خالل العقد املاضي زيادة كبرية 

  .                       املخصصة ألنشطة رفع املستوى

                                                      

   ).    ٢٠٠٣                     مرفق البيئة العاملية،  (                                             الربنامج التنفيذي بشأن اإلدارة املستدامة لألراضي   ) ٧ (
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                                                                                                     ويرى البعض أنه باإلمكان تعبئة موارد كبرية باستغالل إمكانات التمويل اليت تتيحها قطاعات وجهات               -  ٦٠
                                            ويتطلب ذلك تقدمي حجج متينة ودقيقة لشرح مربرات   .                                                     مؤثرة يتعذر على االتفاقية الوصول إليها يف الوقت الراهن

                                                                   وتسـتلزم هذه العملية، اليت يشار إليها على نطاق واسع بكلمة             .                        ة املسـتدامة لألراضـي                        االسـتثمار يف اإلدار   
                                                                                                   ، مضاعفة املسامهة املقدمة من جلنة العلم والتكنولوجيا وذلك لوضع مناذج أفضل ألوجه التفاعل بني                "        اإلدمـاج  "

                            يات تساعد يف عملية الرصد                                                                                       األبعاد البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية للتصحر، ووضع مبادئ توجيهية وتوص        
                                 ً      ً       ً                                               ويشكل تعميق الوعي هبذه اجلوانب شرطاً مسبقاً أساسياً لنجاح إدراج مبادئ اإلدارة املستدامة               .                واختـاذ القرار  

  .                                                                                  لألراضي يف األطر اإلمنائية الوطنية ولتشجيع استراتيجيات متويل وطنية فعالة لتنفيذ االتفاقية

                                                                        لية العاملية تعاوهنا وجهودها الرامية إىل إقامة ربط شبكي مع اجملتمع                  ً                            وإسهاماً يف هذه العملية، كثفت اآل      -  ٦١
                                                                                                                 اإلمنـائي املايل والعلمي هبدف التشجيع على مواصلة البحوث والتحاليل املتعلقة باملسائل اليت تتسم بأمهية بالغة                

  .                                                            لوضع برنامج ضروري لتسخري اإلدارة املستدامة لألراضي ألغراض التنمية

       ويتطلب   .                                                                                  القطري، جيب أن يكون لالتفاقية مكانة وشأن يف السياق العام للربجمة اإلمنائية                        وعلى املستوى  -  ٦٢
        ً                                                                                                      ذلك فهماً أفضل للهيكل املايل الدويل والعمليات احمللية لتخصيص اعتمادات امليزانية وتعزيز قدرة جهات الوصل               

  .                                    سياق التنسيق واملواءمة بني اجلهات املاحنة                                                             التابعة لالتفاقية على املسامهة يف وضع األولويات اإلمنائية القطرية يف 

        الربنامج  (                                                                                         ويقـدم مـرفق البيـئة العاملية، من خالل برناجمه التنفيذي املتعلق باإلدارة املستدامة لألراضي       -  ٦٣
            ويشتمل هذا    .       ً       ً                                                                    ، متويـالً إضافياً إلدراج اإلدارة املستدامة لألراضي يف األولويات اإلمنائية الوطنية            )  ١٥            التنفـيذي   

                                                                                                                 امج على أنشطة أساسية تتعلق بوضع خطة إمنائية وطنية، أو ورقة استراتيجية احلد من الفقر أو إطار إمنائي                        الـربن 
  .    شامل

                                                                                              ومـن األمـثلـة علـى املبــادرات الناجحة يف جمال تشجيع اإلدارة املستدامة لألراضي، مبادرة تري            -  ٦٤
                                               وفري إطار متكيين إلدماج وتطوير النهج الناجعة                                                   ، وهي مبادرة متعددة الشركاء تسعى إىل ت        )TerrAfrica (        أفريكا  

                                               وبينما ال تتخذ هذه املبادرة شكل برنامج أو          .                                                                   والفعالـة الـيت يتبعها القطر يف جمال اإلدارة املستدامة لألراضي          
                                                                                                            صـندوق، فإهنـا تدفع إىل حشد حتالف من الشركاء لتأييد رؤية مشتركة لإلدارة املستدامة لألراضي، وتقاسم                 

                                                                                            وضع األسس الالزمة لتعزيز وتنسيق احلوارات واالستراتيجيات املتعلقة بالسياسات العامة وحتسني                         التحالـيل، و  
                                                                                وتدعم املبادرة على وجه اخلصوص تنسيق أنشطة الرصد والتقييم، وإدماج اإلدارة             .                            التنسيق على مجيع املستويات   

  . )٨ (                                  ً                     املستدامة لألراضي وتوجيه املعارف دعماً لالستثمارات امليدانية

  االستثمارات امليدانية-يمج

                                                                                              إن توفر املوارد الالزمة لالستثمارات امليدانية للتصدي لتردي األراضي يعتمد بشكل متزايد على توفر بيئة  -  ٦٥
                                                    ويف هذا الصدد تعمل احلكومات على وضع أطر للتنبؤ الشامل   .                                             متكينية تضمن اإلدارة السليمة والشفافية واالتساق

                                                      

  .org.terrafrica.www  :      املصدر  ) ٨ (
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                     وختصيص املوارد، كأطر     )                                                مبا يف ذلك املساعدة اخلارجية املقدمة من املاحنني        (            رد املتاحة                           باإليرادات وحافظات املوا  
                                                                                    ويستلزم تنفيذ هذه األطر، الذي يقترن يف حاالت كثرية بإصالحات أخرى يف امليزانية،               .                     اإلنفاق املتوسط األجل  

                                      د القصوى للنفقات القطاعية من خالل          َّ        وتقرَّر احلدو   .    ً       ً                                                 حتـوالً جوهرياً يف الكيفية اليت تقرر هبا النفقات القطاعية         
                                                                  َّ                                   ختصـيص حافظات موارد إلمجايل النفقات احلكومية، مبا يف ذلك مسامهات املاحنني، وحتدَّد على صعيد احلكومة                

  .            ً                                   املركزية وفقاً لألولويات االستراتيجية يف جمال اإلنفاق

                            فاوضات اليت جتريها احلكومة على                                                                      وبالـتايل يرتـبط ختصيص املساعدة اإلمنائية الرمسية بشكل متزايد بامل           -  ٦٦
                                                                                                       املسـتوى الوطين، وكذلك باملفاوضات بني احلكومات واجملتمع الدويل، يف سياق اإلطار اإلمنائي الوطين، كورقة               

                                                                       ويف بعض البلدان، يفضي تنسيق جهود املاحنني وتوسيع احلوار بني املاحنني واحلكومة إىل   .                        استراتيجية احلد من الفقر
      وتقوم   .                                                                             مشتركة للمساعدات لدعم احلكومة يف تنفيذ ورقات استراتيجية احلد من الفقر                                وضـع اسـتراتيجيات     

                                                                                                         مـبادرات االستراتيجيات املشتركة للمساعدات على أساس االلتزامات املقطوعة يف إعالن باريس ومتهد الطريق              
                          ة وتعزيز استخدام النظم                                                                                                أمـام زيـادة املساعدة من خالل امليزانيات الوطنية، والتقليل من هياكل التنفيذ املوازي             

  .                           احلكومية إلدارة األموال العامة

                               ً                                                                         يتـيح تطور اهليكل املايل الدويل فرصاً جديدة أمام اتفاقية مكافحة التصحر، ينبغي استكشافها على حنو                -  ٦٧
    نية                                                                  ويتطلب هذا اتباع هنج جديدة فيما يتعلق باملعونة، كدعم امليزا           .          ً                                      فعـال دعماً للتنمية الريفية واحلد من الفقر       

  .                                                                                العامة ودعم امليزانية القطاعية وجتميع الترتيبات املالية يف إطار النهج القطاعي الشامل

                                                                                                       وميكن ألدوات التمويل الثنائي واملتعدد األطراف القائمة منذ وقت طويل أن تدعم بشكل متزايد تنفيذ                -  ٦٨
                            وقد وضعت املؤسسات اإلمنائية      .  ة                                                                            االتفاقـية على الصعيد القطري إذا اقترنت وارتبطت هبذه األدوات االبتكاري          

                                                                                                             املـتعددة األطـراف، مبـا يف ذلك البنك الدويل واملصارف اإلمنائية اإلقليمية وكذلك وكاالت املاحنني الثنائية،                 
                                                             ومن بني هذه السياسات واإلجراءات، الطرائق اجلديدة للمؤسسة          .                                        سياسات وإجراءات جديدة لتخصيص املوارد    

                                                                                    موعة البنك الدويل، والصندوق اإلمنائي األورويب التابع للمفوضية األوروبية، ومبادرة                                        اإلمنائـية الدولية التابعة جمل    
                                                                                                                الـبلدان الفقرية املثقلة بالديون، واملبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الدين واالتفاقات األخرى املربمة مع               

  .                                  مقرضني دوليني بشأن إلغاء الدين العام

                                                                      ك، الصندوق الدويل للتنمية الزراعية الذي يعمل على اختاذ إجراءات                                           ومـن األمـثلة األخـرى على ذل        -  ٦٩
             وبذلك، يعزز    .                                                                                                ملموسـة للتصدي للشواغل البيئية عن طريق إدماج اإلدارة املستدامة لألراضي يف براجمه اجلارية             

            ات احلد من                                                                                                         الصندوق السيطرة القطرية عن طريق مواءمة استراتيجياته القطرية املوجهة حنو النتائج مع استراتيجي            
   .                           الفقر وخطط التنمية الوطنية

                                                                            ً                              وسيتلقى صندوق التكيف التابع التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ قريباً الدفعة األوىل من                -  ٧٠
                                                                                     ً                             املـوارد املالية املتأتية من إصدار ختفيضات االنبعاثات املعتمدة أو من املدفوعات ذات الصلة، فضالً عن التمويل                 

  .                                                                                      احملتمل من األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ والقطاع اخلاص              )         الطوعـي  (   يف        اإلضـا 
                                                  ً                                                                 والقطاعات اليت يعترب فيها التكيف مع تغري املناخ ضرورياً واليت ستحصل على التمويل الالزم لتنفيذ التدابري ذات                 

  .      ساحلية                                                 الصلة، هي املوارد املائية والزراعة وإدارة املناطق ال
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                                                                                                          والتمويل املقدم من مرفق البيئة العاملية لالستثمارات امليدانية يشمل عادة التدخل من أجل حتسني أسباب                -  ٧١
                            واحلفاظ على استقرار النظم      )                             إجراءات على مستوى القاعدة    (                                               معيشـة السـكان احمللـيني ورفاههم االقتصادي         

         اإلجراءات  (                                             عليه عن طريق اإلدارة املستدامة لألراضي                                                               اإليكولوجية ووظائفها وخدماهتا أو إعادهتا إىل ما كانت       
                                                                                وتشمل األمثلة على هذه التدخالت الزراعة املستدامة، واإلدارة املستدامة للمراعي،           ).                               اإلضافية ملرفق البيئة العاملية   

         سي الذي                                                                                                      واإلدارة املسـتدامة للغابات واألحراج، والبحوث اهلادفة اليت ترمي إىل فهم القصور السياسايت واملؤس             
                                                                                              يفضي إىل تردي األراضي، أو إىل تيسري حتسني واعتماد ممارسات وتكنولوجيات ابتكارية يف جمال اإلدارة املستدامة 

  ،     ٢٠٠٦       يونيه   /                                                                                       واقترحت عملية التجديد الرابعة ملوارد مرفق البيئة العاملية، اليت اختتمت يف حزيران             .         لألراضـي 
 ً                                                            الً ال تقتصر على جمال العمل الرئيسي املتعلق بتردي األراضي                                                         إدخـال تغيريات عدة على توجهات املرفق مستقب       

  .                    ً                           فحسب، وإمنا تشمل أيضاً جماالت العمل الرئيسية األخرى

  .  ُ    َّ                                    ً       ً                                                      وُيتوقَّع أن يؤدي القطاع اخلاص يف املستقبل دوراً رئيسياً يف متويل االستثمار امليداين ملكافحة التصحر                -  ٧٢
                                                              وشبه اخلاصة، واملؤسسات، وآليات السوق، واملنظمات املهنية،                               ً                   ويشمل القطاع اخلاص عموماً الشركات اخلاصة     

                              فالقطاع اخلاص وحده قادر، يف       .                                                                         ومـنظمات اجملتمع املدين، ومنظمات املزارعني، واألسر املعيشية وما إىل ذلك          
      لغرض،       وهلذا ا  .                                                                                     املدى الطويل، على إحداث حتول من عملية تقوم على الدعم احلكومي إىل عملية فعالة قائمة بذاهتا

  .                                                                                                              جيب هتيئة بيئة متكينية للتأثري يف مناخ االستثمار وجذب رأس املال اخلاص إىل أنشطة اإلدارة املستدامة لألراضي                
                  ً                                                                                             وقـد يـتخذ هذا أشكاالً خمتلفة، مبا يف ذلك التربعات اخلريية، إال أن األهداف الطويلة األجل التفاقية مكافحة                   

  .                                    مار اخلاص احمللي واالستثمار األجنيب املباشر                                       التصحر ستحقق بصورة رئيسية عن طريق االستث

                                   ً                                                             ويف عـدة بلدان، يساهم القطاع اخلاص فعالً مسامهة كربى يف االستثمار يف القطاعات واألنشطة اليت                 -  ٧٣
                                  وباإلضافة إىل ذلك، توجد أمثلة عديدة   .                                                                    تساعد يف حتقيق اإلدارة املستدامة لألراضي، كالطاقة األحيائية املستدامة     

                                                                                             شراكات القطاعني العام واخلاص، وآليات السوق وغريها من املبادرات الطوعية، كصناديق اهلبات                        عـلى جناح    
                                                                                                              وصـناديق االسـتثمار الـدويل املشترك املقيد بشروط أخالقية، وهي صناديق تستند إىل ما تتبعه الشركات من                  

   .           ا وتكرارها                       وهذه أمثلة ينبغي تطويره  .                                      ً       ً  سياسات وممارسات تضمن االستدامة اجتماعياً وبيئياً

  االستنتاجات-     ً سادسا  

                                                                             ، يبني هذا التقرير خيارات التمويل لتحقيق األهداف املتعلقة بتنفيذ اتفاقية مكافحة  ٧-   م أ / ٤    ً         وفقاً للمقرر  -  ٧٤
                                                                                                    ومبا أن املناقشة بشأن املقاييس واملؤشرات واألهداف ال تزال جارية، وال سيما يف إطار مشروع اخلطة                  .       التصحر

                                                                                             سنوات الذي اقترحه الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات، فإن هذا التقرير يهدف                ١٠   ة                 االستراتيجية ملد 
                                      ويركز التقرير بوجه خاص على قائمة        .                                                                         إىل تقـدمي مـبادئ توجيهـية عامة وال يراد منه وضع تعليمات دقيقة             

                      ملؤشرات البيوفيزيائية                                                                                             بـاألهداف الفوريـة مقدمـة من مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا بشأن جمموعة دنيا من ا               
   .                    االقتصادية واملالية-           واالجتماعية 

                                                                                                       وتتصـل هـذه األهداف بإنشاء نظم للرصد والتقييم لتمكني البلدان املتأثرة من إعداد خطط ومكافحة                 -  ٧٥
  .                                                                                                  ومراقبة ظاهريت تردي األراضي واجلفاف وتصميم تدابري تتسم مبزيد من الفعالية والكفاءة والقدرة على االستجابة

                                                                                                                         وتـتأتى املـوارد الالزمة لتمويل هذه الفئات من أنشطة بناء القدرات عادة من امليزانيات العامة، احمللية منها أو                   
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                                                                            لذلك، حيث هذا التقرير البلدان على إدراج هذه األنشطة يف أطر االستثمار               ).                         املساعدة اإلمنائية الرمسية   (         األجنبية  
  .             ه ختصيص املوارد                                      ِّ اليت تعكس األولويات اإلمنائية الوطنية وتوجِّ

                                                                                     ً                     وإىل جانـب امليزانـيات احمللـية وأشكال التمويل اإلمنائي السائدة، ميكن هلذه البلدان أن تلتمس أيضاً                  -  ٧٦
                وهي آليات يعتمد   .                                                                                    املساعدة املالية من آليات وأدوات ومرافق وصناديق التمويل اخلاصة باتفاقية مكافحة التصحر 

                                                              ويف هذا الصدد، ميكن ملرفق البيئة العاملية واآللية العاملية أداء دور   .             ما يف أفريقيا                                 عليها معظم البلدان املتأثرة، وال سي
  .                        ً                                      تكميلي ميكن أن يولد آثاراً عرضية مفيدة على املستويني الوطين والدويل

       ً                  ونظراً لتطور اهليكل املايل  .                                                                     وتنطبق اعتبارات مماثلة على متويل أنشطة رفع املستوى واالستثمارات امليدانية -  ٧٧
                                                                           ً                                        الدويل والنتائج اليت متخض عنها حتليل فرص التمويل الناشئة، يقترح هذا التقرير هنجاً ثنائي االجتاه حلشد املوارد                 

                                  إدماج أهداف اإلدارة املستدامة     ̀  ١̀   :                             ويكمن هذا النهج فيما يلي      .                                           بغـية حتقـيق هذه األهداف الطويلة األجل       
                                           هتيئة بيئة متكينية لتحسني املناخ العام       ̀  ٢̀               ة الوطنية؛ و                                                اتفاقـية مكافحـة التصـحر يف األطر اإلمنائي         /        لألراضـي 
  .        لالستثمار

                                                                                                         وهـذه التدابري من شأهنا أن تسمح للبلدان بتخصيص موارد عامة ميكن التنبؤ هبا، سواء باالعتماد على                  -  ٧٨
                       اتية لزيادة االستثمار                                                                                                   امليزانية احمللية أو ميزانية املساعدة اإلمنائية الرمسية، وأن هتيئ، يف الوقت نفسه، الظروف املو             

                                                           ويف املدى البعيد، ستكون البلدان قادرة على االنتقال بشكل تدرجي   .                                    اخلاص يف أنشطة اإلدارة املستدامة لألراضي
   .                                                          من عملية تقوم على الدعم احلكومي إىل عملية فعالة قائمة بذاهتا

                                 والتحاليل على املستوى الوطين                                                                             ويف اخلـتام، يوصـي هذا التقرير بإجراء املزيد من الدراسات املتعمقة            -  ٧٩
  .                         ً                                                    لتحديد اخليارات املتاحة فعالً لدى كل بلد لتمويل أهدافه اخلاصة يف جمال مكافحة التصحر
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 املرفق األول

 ملخص ملؤشرات وأهداف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
 )مقدم من مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا(

 امليدان املؤشر اهلدف

                                           م لرصد تردي األراضي على الصعيد القطري                   إنشـاء نظا  
                                                       واسـتخدامه لتحديث املوجز القطري املضمن يف التقارير        

                           الوطنية املقدمة إىل االتفاقية

                                                    إنشـاء أدوات تقيـيم لتحديد اجملاالت أو القضايا         
      احلامسة

     نطاق  /       أي فئة  (                                     تصـنيف وقـياس املـناطق املتأثرة        
  ن                على املستوى دو    /                               األراضـي املتردية داخل القطر    

                                               ، باالستناد إىل التعاريف الواردة يف اتفاقية        )       الوطـين 
                        التعاريف الوطنية املتاحة  /              مكافحة التصحر

             البيوفيزيائي

                                                   إنشـاء نظم اإلنذار املبكر للتأهب ملواجهة اجلفاف        
                                                   وإدارته على الصعيد القطري واستخدام هذه النظم       

                                       لتوجيه التخطيط واالستجابة حلاالت الطوارئ 

             البيوفيزيائي                 اجلفاف والتنبؤ هبا              رصد حاالت حدوث 

                         مبا فيها اآلثار املتعددة     (                                     فهـم اآلثار املباشرة وغري املباشرة       
     تردي   /       للتصحر  )                                       اجلوانـب والـيت متتد إىل خارج املوقع       

                                              اجلفاف على االقتصاد الوطين، وفهمها وتقييمها       /      األراضي
                                                     بشكل منتظم باستخدام منهجيات مصدق عليها من قبل        

  )                           مبا يف ذلك علماء االقتصاد     (        لـدويل                       اجملـتمع العـلمي ا    
                                                             وعرض هذه اآلثار يف التقارير الوطنية املقدمة إىل االتفاقية         
                                                          يف شـكل قـيمة مطلقـة ونسبة مئوية من الناتج احمللي            

                                       اإلمجايل أو يف أي شكل آخر، حسب ما هو متاح 

  /                                             تقدير كمي للخسائر االقتصادية النامجة عن التصحر
                   كاليف التقاعس عن        أي ت  (       اجلفاف    /             تردي األراضي 

                      ، مبا يف ذلك تكاليف      )                             اختـاذ ما يلزم من إجراءات     
                                                   الفـرص الضـائعة واخلسائر يف رأس املال الطبيعي         

                  والبشري واالجتماعي

                    االجتماعي واالقتصادي 

                                                     حتلـيل الفوائـد املتأتـية من سلع وخدمات النظم          
                                                 اإليكولوجـية لألراضـي اجلافـة، وأنشطة اإلدارة        

                            ها من املشاريع ذات الصلة                          املستدامة لألراضي وغري  
                                                  الـيت يضطلع هبا داخل القطر، باستخدام منهجيات        
                                                   مصـدق عليها من قبل اجملتمع الدويل، وتقدير هذه         
              ً     ً                                    الفوائد تقديراً كمياً وعرضها يف التقارير الوطنية يف        

                                  شكل قيمة مطلقة ومعدل عائد اقتصادي

                                                  تقديـر كمي لعوائد االستثمار يف املشاريع اخلاصة        
                             تردي األراضي والتخفيف من آثار   /     تصحر         مبكافحة ال
      اجلفاف

                   االجتماعي واالقتصادي

                                                    إنشـاء نظـام منسـق للرصد املايل على صعيد القطر أو     
            ً                                    باالستناد مثالً إىل نظام جهاز املعلومات املالية        (          املؤسسـة   

                 التابع لآللية   "FIELD"                           اخلـاص بـتردي األراضـي       
        تثمارات                                      وحتديثه بشكل منتظم مبعلومات عن االس       )        العاملية

                   ، واستخدامه إلجناز    )        املصروفات /         االلتزامات (              ذات الصـلة    
                                                        استعراضـات حلافظة األوراق املالية ووضع مرفقات مالية        

                                                 موحدة تدرج يف التقارير الوطنية املقدمة إىل االتفاقية

     املايل                                        رصد املوارد املستثمرة يف األنشطة ذات الصلة 

    عيد                                                وضع استراتيجيات مالية وطنية شاملة على الص      
                      ً                           القطـري واستخدامها دعماً للجهود املبذولة حلشد       

                     برنامج العمل الوطين    /                                  املـوارد املالية لتنفيذ االتفاقية    
                                            باالعتماد على مصادر متويل حملية وخارجية ومبتكرة

                                                   معرفة خيارات التمويل، واملعوقات، والفرص املتاحة      
                              برنامج العمل الوطين أو املتعلقة   /                     لتنفـيذ االتفاقـية   

     راضي        بتردي األ

     املايل



ICCD/CRIC(6)/3/Add.1 
Page 21 

Annex II 

 
[ENGLISH/SPANISH ONLY] 

 
Submission from Parties 

 
1.  Argentina: Land degradation and NAP monitoring system 

 
(excerpt from an letter sent to the GM on 18 May 2007) 
 
 En respuesta a la solicitud de información de la Decisión 4/COP.7 con respecto a 
Indicadores, me dirijo a Ud. Para elevar un informe sobre los avances de la República Argentina en 
este tema. 
 
 En primer lugar cabe destacar, que actualmente el país se encuentra en la fase de ejecución 
del proyecto (PDF A) “Evaluación de la Degradación de Tierras en Zonas Áridas” LADA, en 
conjunto con la FAO, el PNUMA y otros cinco países involucrados (China, Cuba, Túnez, Senegal y 
Sudáfrica). 
 
 Un elemento central de este proyecto es la identificación y construcción de indicadores de 
la Desertification para generar un sistema de monitoreo nacional de este proceso, con una 
metodología replicable a otras regiones de características similares. 
 
 En la primer etapa (PDF B) del proyecto, se realizó la revisión de los indicadores 
seleccionados en el marco de otros proyectos y se consolidó un set de indicadores para ser 
validados a campo en 7 áreas piloto representativas del país. Estos indicadores se encuentran 
organizados dentro del marco conceptual y ordenador Fuerza Motriz, Presión, Estado, Impacto y 
Respuesta y divididos en categorías, como ser, biofísicos, socioeconómicos, institucionales entre 
otros. 
 
 En función de la tabla adjuntada a su nota, considero que la metodología adoptada por el 
país puede dar respuesta a la misma, considerando que los indicadores de presión y Estado, son lo 
que permiten evaluar el estado del proceso; mientras que los de Respuesta e Impacto den idea de 
que medidas paliativas (en el marco de la implementación del PAN) se adoptan y como estas 
generan nuevas fuerzas motrices que retroalimentan todo el proceso. Cabe aclara que los 
indicadores de impacto, para la construcción de este set, son considerados como posteriores a la 
respuesta, ya que se considera que pueden constituirse en un parámetro para medir la eficiencia de 
las políticas y acciones implementadas. 
 
 Teniendo en cuenta lo expuesto, se anexan a la presente nota, la matriz de indicadores 
adoptada por el país, aunque es necesario aclarar que este trabajo es un proceso que, además de ser 
mejorado, esperamos culmine, luego de la validación a campo y en laboratorio, con un set reducido 
de indicadores, comparables temporal y espacialmente, fáciles de monitorear y sensibles a los 
cambios de las variables que lo componen. Adicionalmente se anexa un resumen del proyecto, en 
donde se detalla, entre otra información, la ubicación y caracterización de los sitios piloto (casos 
de estudio) en donde se está realizando la validación de los indicadores. 
 

En segundo lugar, y referido específicamente al monitoreo del proceso de implementación 
del PAN, Argentina hizo una primer aproximación con el apoyo de la GTZ, mediante Talleres para 
la discusión de una metodología de M&E (monitoreo y Evaluación de los PAN). Este proceso se 
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encuentra en su fase inicial y en búsqueda de financiamiento para continuar con las actividades y 
arribar a los primeros resultados. 

 
Para este punto, se anexa un segundo informe con los resultados del Taller realizado el 

diciembre de 2004 con la participación de Puntos Focales de la región y otros profesionales que 
trabajan en la temática. 

 
También tenemos a disposición dos CD interactivos preparados con la colaboración de la 

GTZ para enviar por correa a Ud. A la Dirección postal que nos indique. Estos incluven diferentes 
trabajo sobre el M&E. El primero de ellos (Monitoreo de Impacto Participativo), contiene 
información sobre el Proyecto “Desarrollo Sustentable de las Zonas Aridas y Semiáridas en 
Argentina”, ejecutado en forma conjunta entra la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Nación, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la GTZ. En la fase final de este 
proyecto, ya culminado se desarrolló una metodología participativa para la evaluación del impacto 
del proyecto. Si bien la escala abordada es menor a la que correspondería al PAN puede 
constituirse en una importante línea de base para desarrollar une herramienta de seguimiento de los 
PAN. 
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2.  China: Economic assessment of desertification impacts 
 

(excerpt from an e-mail sent to the GM on 11 May 2007) 
 
 
  

The study conducted by Mr. Zhang Yu and Ning Datong in early 1990s shows that the 
estimated total economic lost caused by desertification was 54.1 billion RMBYuan, including 
29.2billion lost result from reduce of arable land resources taking up 54.1% of the total, 31.4% of 
the total result from decrease of land quality, 12.3% from rangeland degradation.  

  
The latest study by Dr. Zhang Kebin and Liu Tuo shows that the total economic lost is 

roughly 64.2billion RMB Yuan.   
 

The assessment and estimation methodologies applied in the both studies above are similar, 
which are shadow price engineering, substitution market value, market value and recovery and 
protection cost. The mathematic expression is: 
    Mi＝f／(Q，P，V) 

  
M, lost in currency；Q refers quantity of damage；P refers unit market price of the product or 
service under impact of desertification；V refers variables  
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3.  Dominican Republic: Development of biophysical and  
socio-economic indicators 

 
(excerpt from an e-mail sent to the GM on 22 May 2007) 
 
 
Descripción del proceso 

El proceso que se esta llevando acabo en la República Dominicana sobre la definición y 
desarrollo de indicadores y metas y el cumplimiento de estas últimas esta íntimamente vinculado al 
proceso de elaboración del programa de Acción Nacional (PAN).  El PAN dominicano se finalizo a 
finales del 2006 y se encuentra en actualidad en una etapa de internalización de parte de las 
instancias oficiales. 
 

En el caso de la República Dominicana, se orienta a desarrollar las bases para seguir el 
fenómeno de la desertificación y simultáneamente, evaluar los impactos de componentes relevantes 
del PAN y los efectos de la inacción. El PAN se propone aprovechar la experiencia regional y 
desarrollar un proceso conducente al diseño definitivo de un sistema de seguimiento de los 
procesos asociados a la desertificación y al fin y propósito del PAN incluyendo la definición de 
indicadores, a través de las siguientes fases: 
 

a) Formalizar una hipótesis sobre el fenómeno de la desertificación que permita identificar 
con propiedad los factores que influyen  y/o incentivan los procesos de degradación de 
la tierra, los factores o variables que explican el fenómeno. 

b) Establecer una línea base – el panorama de la situación actual – al menos en una 
primera aproximación razonable en las zonas más afectadas o propensas, considerando 
su proyección “sin PAN” a efectos de poder evaluar los impactos imputables al PAN 
y/o los efectos de la inacción. 

c) Sobre la base de la experiencia regional de América Latina y el Caribe, diseñar un 
sistema de indicadores viables, significativos en cuanto representan los factores o 
variables que explican los procesos conducentes a la desertificación, considerando la 
preparación de manual y protocolos. 

d) Adaptación de programas computacionales para los fines de seguimiento e instalación 
de los equipamientos necesarios. 

e) Capacitación en los aspectos conceptuales, técnicos y operacionales del sistema de 
seguimiento. 

 
Actores involucrados 

Tomando en consideración de que son varias las causas generan el proceso de 
Desertificación y que para enfrentarlo se requiere de una amplia participación de todos los sectores 
y actores/as de la sociedad. Se ha considerado que en la implementación del PAN, haya una amplia 
participación de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, el sector privado, los 
gobiernos locales,  las universidades, de los gremios y de forma especial las organizaciones 
comunitarias de base que trabajan en las zonas afectadas y expuestas al  proceso de desertificación.  
Para la implementación del PAN se cuenta con un órgano de coordinación nacional, que es el 
Grupo Técnico Interinstitucional (GTI), quien trabajá en estrecha colaboración con todos/as los 
actores/as y sectores nacionales involucrados/as en el proceso, ya sea de forma directa o a través de 
las organizaciones e instituciones que representan.  
 

En este proceso de implementación del PAN, habrá una amplia participación de las 
instituciones del  Gobierno, las cuales se involucrarán de forma directa  en la ejecución de  
programas y proyectos de lucha contra la desertificación y mitigación de la sequía.  Estas 
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instituciones cuyo marcos legales les dan potestad para ejecutar programas y proyectos, tendran a 
su cargo la implementación del Programa de Acción Nacional.  Estas instituciones son: la 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARN), Secretaria de estado de 
Economia, Planifiacion y Desarrollo (antiguo STP-ONAPLAN), Secretaría de Estado de 
Agricultura (SEA), Secretaría de Estado de Educación (SEE), Secretaría de Estado de la Mujer 
(SEM), Secretaría de Estado de la Juventud (SEJ), Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 
(INDRHI), Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), Instituto Agrario Dominicano (IAD), 
Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF), y la Dirección General de Mineria (DGM), 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s y Organizaciones Comunitarias de Base), Sector 
Privado, las universidades,  lo gremios, los Gobiernos Locales, los Consejos de  Desarrollo y los 
Consejos de Cuencas.   
 
Costos-Recursos financieros 

El plan de acción debe incorporar las acciones propias del mecanismo de planificación y 
contemplar los recursos para su instalación y operación. La implementación de los componentes 
especificados anteriormente, requieren de recursos económicos y humanos, tiempo materiales y 
algunos recursos tecnológicos para la Instalación y operación de las instancias permanentes de 
conducción del mecanismo, representadas,  básicamente, por una Unidad Técnico Administrativa 
bajo fiscalización  del GTI, realización de estudios orientados al levantamiento de las condiciones 
iniciales de las zonas afectadas, realización de los diagnósticos participativos, entre otros. 
 

Si bien es cierto que el estado dominicano es el primero en ser llamado a contribuir con 
recursos financieros.  La realidad indica que estos aunque necesarios nos son suficientes, por lo 
que la cooperacion internacional debe y esta apoyando el esfuerzo. 
 
Socios 

Para la exitosa consecución de lo anterior, se debe concretizar una alianza entre los 
diferentes actores-socios, donde cada cual aporte su fortaleza, sea esta técnica o financiera.  En la 
República Dominicana existe un Acuerdo Interagencial, el cual esta en fase de revisión y 
expansión para dar cabida a más socios.   
 

En actualidad, el país esta recibiendo el apoyo de la cooperación alemana a través del 
proyecto regional CCD y un Proyecto de Tamaño Mediano (MSP) del GEF-PNUD para trabajar el 
área de indicadores y metas. 
 
Lecciones aprendidas 

Existe un consenso existente en cuanto a la necesidad de aplicar esfuerzos adicionales al 
desarrollo, desde la perspectiva del fenómeno de la desertificación, de sistemas de información, 
que incluyan inventarios dinámicos de los recursos naturales, particularmente, de vegetación, suelo 
y agua, la identificación y evaluación de los procesos de transformación ambiental y sociales 
relevantes, particularmente aquellos cuya prevención o reversión son el fin de la UNCCD, pasando 
por la selección de indicadores apropiados, y la zonificación agroecológica-socioeconómica de las 
áreas afectadas. 
 

Este planteamiento genérico, reconoce la gran diversidad de las condiciones ambientales, 
socioeconómicas y demográficas que prevalecen en el país, y la necesidad de un mayor 
conocimiento del fenómeno por razones variadas, incluida la urgencia de ilustrar objetivamente a 
las autoridades nacionales sobre la manifestación, ya sea difusa o localizada, de la desertificación, 
y de informar sobre los procesos que conducen a ella y sobre los grados de vulnerabilidad 
ambiental y social de ciertas zonas del país. 
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Por otra parte, también se plantea la necesidad de asumir el problema de la sequía y el 
seguimiento de sus efectos, de forma tal que permitan orientar mejor el diseño e implementación 
de sistemas de alerta temprana, planes de emergencia y metodologías de evaluación.  Un atlas 
nacional, incluso binacional, de la desertificación y de los efectos de la sequía, que reúna toda la 
información sobre el medio físico-biológico y socioeconómico representaría un logro importante 
en el marco de la implementación de la UNCCD. 
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4.  Lebanon: National financing strategy 
 
(excerpt from an e-mail sent to the GM on 17 May 2007) 
 
 
Strategy Development 

The strategy was developed over a period of eleven working months, spanning from March 
2006 to June 2007. The Ministry of Agriculture recruited on behalf of the Global Mechanism an 
environmental consulting firm including a team of environmental, financial, and legal experts to 
jointly carry out the task. 
 

The methodology adopted in developing the strategy started with an analysis of NAP 
thematic areas and priorities, followed by analyses of national planning and budgetary processes, 
and bilateral and multi-lateral programming priorities as a means to develop a comprehensive 
resource mobilization strategy for UNCCD/NAP implementation in Lebanon.  Stakeholder 
participation included one-to-one meetings, consultation workshops and a multi-stakeholder 
validation and dissemination workshop. The strategy was developed on the following pillars:  

• The National Context, which outlines the legal, institutional, financial, and human 
resource environments in which the strategy will need to function. 

• Internal sources of funding, which focuses on an analysis of the public budget. It 
includes a description of the public budgeting processes including present budget laws, 
financing modalities, and budget breakdown. 

• External sources of funding, which examines donor (bilateral, multilateral and Arab) 
funding priorities and modalities. 

• Innovative sources of funding, which explores potential financing mechanisms that 
Lebanon can put to use in mobilizing additional finances. 

 
An action plan accompanies the strategy. The action plan summarizes the activities 

recommended to be undertaken for effective resource mobilization, detailing actions, assigning 
responsibility, budget and time frame and was used to formulate bankable work programmes. 
 
Stakeholders Involved  

The Ministry of Agriculture was the promoter of the strategy. Important stakeholders 
consulted include the Ministry of Environment, Ministry of Energy and Water, Ministry of Social 
Affairs, Ministry of Finance, and the Council for Development and Reconstruction.  The main 
external partners are the Global Mechanism and UNDP. Other donors were also consulted. 
 
Costs incurred 

The development of the Resource Mobilization Strategy was made possible through seed 
funding provided by the Global Mechanism.  The grant for $27,000 covered most of the expenses 
of the strategy preparation (this was a highly underestimated and a more realistic budget would be 
between $40 000 – 50 000).   
 
Co-financiers 

No co-financing was sought for this initiative. 
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Lessons Learned 
i) The concept of the strategy should be clarified and its contents outlined to stakeholders to 

ensure proper understanding at the onset of strategy development 
ii) Stakeholders should be approached early on to avoid delays and misconceptions 
iii) Coordination tasks should be handled by the national authority 
iv) Easy-to-update tools should be incorporated to allow for modifications as the context of the 

strategy changes. 
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5.  Morocco and Tunisia: Monitoring and evaluation system 
 

(excerpt from an e-mail sent to the GM on 11 June 2007) 
 
Background 

Entitled « Setting up Monitoring-Evaluation Systems of the Action Programmes of 
Maghreb Countries », a project on M&E of NAPs implementation was designed by OSS and the 
National Coordination Institutions (ONC) of the Action Programmes for Combating 
Desertification of Morocco and Tunisia, together with the UMA (Union of the Arab Maghreb) 
Secretariat as a focal point of the Sub-Regional Action Programme (SRAP) for North Africa. 
The overall objective of the project was to assist the North African countries in setting up an 
operational system for the monitoring-evaluation of the impact of the Action Programmes for 
Combating Desertification, on national and sub national levels.   
 

Based on a participatory, iterative and incremental approach, the project allowed national 
capacity building such as to set up a impact monitoring-evaluation system in Tunisia and 
Morocco, At the sub-regional level, the project set up an information sharing system on 
desertification and the environment as a tool for strengthening the national mechanisms of 
information sharing on desertification, and as a component of the Sub-Regional Action 
Programme (SRAP) for Combating Desertification.   
 
 The project reached the following results: 
• The reference situation in matter of monitoring-evaluation of impact is established and 

analysed; 
• The indicators of impact of the action programmes are identified, developed and usable; 
• A system of information sharing on desertification on the national and regional levels is 

set up and used. 
 
The indicators identified in Morocco 

The inventory of the data and indicators available in Morocco has allowed a listing of the 
indicators related to the issue of desertification These indicators are proposed in the Pressure – 
State - Response matrix of table 1 below, organized according to the natural resources concerned: 
A – Resource: Water; B – Resource: Forests; C - Resource:  Rangelands; D - Resource: Crops 
lands. A particular effort was thus made to identify the various indicators in view of the logical 
framework Pressure – State – Response. This table is the outcome of an in-depth bibliographic 
work undertaken by the Moroccan team in charge of the project.  
 

Many of these indicators are available and have already been calculated. For instance, 
Table 1 presents certain indicators relating to water which are regularly produced by the 
Moroccan statistical services Subsequent work consisted in identifying the indicators that are 
most representative of the desertification issue, which could be monitored within the framework 
of the implementation of the NAP/CD (National Action Programme for Combating 
Desertification). This work led to proposing a first set of indicators as follows. 
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Table 1: Draft list of indicators selected by Morocco for M&E NAP implementation 
Topic Indicator Type 
 Elimination of poverty  
 Growth rate of total population P 
 Growth rate of rural population P 
 Rural population/ Total population Ratio S 
 Agricultural GDP/ inhabitant S 
 GDP/ inhabitant S 
 Illiteracy rate  S 
 Active pop. In the agricultural sector/ Active rural population ratio S 
 Rural exodus flow R 
 Schooling rate (primary education)  R 
 Rate of rural households with access to electricity R 
 Rate of rural households with access to drinking water I 
 Rate of rural population in Poor population. I 
 Rate of population below poverty threshold  I 
 Rate of rural unemployment  
 Water resources  
 Tapped surface water volume  R 
 Tapped ground water volume  R 
 Rate of silting up of dams P 
 Rainfall variance with respect to normal (mean value) S 
 Climatic aggressiveness (erosion factor) S 
 Rate of rural drinking water supply  R 
 Drinking water consumption/ inhabitant I 
 Irrigation water consumption/ hectare I 
 Efficiency of irrigation networks R 
 Rate of recovery of irrigation water fees R 
 Water volume available per inhabitant  I 
 General water quality index R 
 Portion of irrigated areas using water saving (efficiency) techniques  R 
 Rate of filling of dams (September) I 
 Forests  
 Cleared land area/ year P 
 Area affected by parasite waves  P 
 Decay/ year P 
 Area affected by fire/ year P 
 Total forestry area (Mha) S 
 Area of degraded forestry (ha) P 
 Water erosion prone area (ha)  P 
 Area definitely delimited/ year R 
 Area reforested/ year  R 
 Area of protected zones  R 
 Area treated against diseases/ year R 
 Area regenerated/ year R 
 Area treated against water erosion/ year (in the major catchment basins) R 
 Forest area/ 10 year I 
 Ratio of reforested area/ deforested area/ year R 
 Rainfed land  
 Rate of farms of less than 5 ha in area P 
 UFS (Useful Farm Space) per rural inhabitant P 
 Portion of grain crops in USF S 
 Portion of fallow land in UFS S 
 Portion of cover crop area/ Total mechanised area R 
 Crop rotation structure (UFS structure) R 
 Plantation area R 
 Agricultural development budget allotted to the rainfed land zone R 
 Area grown in the framework of the national olive growing plan R 
 Area grown under the fruit tree DRS (soil protection and restoration) scheme R 
 Evolution of the yields of the main crops and tree plantations S 
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 Average annual rainfall S 
 Irrigated land  
 Rate of exploitation of available water resources P 
 Sale price of water/ Cost price of water P 
 Portion of areas of high water consuming crops P 
 Quantity of fertilisers and pesticides used P 
 Number of dried up wells S 
 Area affected by salinity I 
 Crop rotation structure  S 
 Portion of area of irrigated zones R 
 Developed areas R 
 Number of AUEA  R 
 Portion of the area affected by salinity/ Total irrigated area I 
 Evolution of yield of the major irrigated crops I 
 Water volume consumed by irrigation P 
 Production value of agricultural land/ PIBA S 
 Portion of areas of little water consuming crops (drought-resistant) R 
 Rangelands  
 Population of small ruminants P 
 Land area cleared P 
 Livestock load per available fodder unit P 
 Area of degraded land P 
 Vegetation Index (NDVI) S 
 Portion of developed rangeland R 
 Number of equipped water points R 
 Number of operating pastoral organisations R 
 Oases  
 Area affected by sand encroachment S 
 Area affected by salinity S 
 Number of desiccated palm trees S 
 Number of seedlings distributed in the framework of the oases restructuring plan R 
 Area of stabilised dunes R 
 Portion of the area affected by the degradation factors  S 

 
 
The Tunisian experience  

The components of the monitoring-evaluation system and the typology of the monitoring-
evaluation indicators of NAP/CD Tunisia are set in the following three classes:  
! Indicators of the process of implementation of the NAP;  
! Desertification indicators;  
! Indicators of impact of the NAP.  
 

The approach selected consisted in identifying the three key phases in establishing a 
performance chart for the monitoring of desertification:  

• To draw up an issues table, i.e. a table where the major desertification-related issues are 
grouped;  

• To identify indicators that inform about these various issues;  
• To establish a performance chart on desertification monitoring.  
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Table 2: Synthetic list of the 22 indicators selected for monitoring-evaluation of desertification in  
  Tunisia 

• P = Pressure; S = State; R = Response; I = Impact 

- - - - - 

 

CCD 
Objectives 

Specific 
Objectives of the 
Tunisian NAP 

Indicators  
Type of 
Indicator 
P-S-R-I* 

Percentage of population living below the poverty threshold S 

Total annual expenditure per person according to the 
environment (rural/ urban) 

I 

Rural exodus situation P 

Elimination 
of poverty 

Sustainable rural 
development 

Rate of contraceptive prevalence in rural and urban environment S 

Farmland cover (occupancy) in Tunisia S 
Farmland area/ Inhabitant P 
Grain crop sown area / Steppes rangeland area in the 
Governorates of the Centre and of the South 

P 

Grain crop sown area + tree plantations area/ Steppes rangeland 
area + rainfed farmland in the Governorates of the Centre and of 
the South 

P 

Rate of steppes formations cover S 
Biomass/ Vegetation index/ Albedo S 
Rate of forestry formations cover S 
Forest fires (area, number, A/N ratio) P 
Rate of forest cover S 

Control over 
degradation of 
soils and of 
ecosystems 

Budgets allocated to actions in the forestry sector and of Water 
& Soil Conservation 

R 

Rainfall map for crop year S 

Rainfall for the months of September, October and November S 
Water storage in dams as of 31 August/ Total storage capacity S 

Index of exploitation of deep aquifers R 

Rate of irrigated land equipped with water saving (efficiency) 
techniques with respect to total irrigated land 

R 

Sustainable 
management of 
water and control 
over drought 
impacts 

Ratio of wastewater volume treated/ wastewater volume used R 

Area and distribution of wetlands S 

Management 
of natural 
resources 

Optimal 
functioning of 
wetlands 

Number and area of protected wetlands/ Number and area of 
total wetlands 

R 


