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  من جدول األعمال املؤقت) أ(٤البند 
   إىل ات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت يتعني تقدميها        حتسني إجراء 

  شروع املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ املعدة   النظر يف م   - مؤمتر األطراف      
  ٨- م أ/٨و املشار إليه يف املقرر لكيانات اإلبالغ على النح   

  شر مـن   االستراتيجيني للسنوات الع   املؤشرات ورصد اخلطة وإطار العمل    
  )٢٠١٨- ٢٠٠٨(زيز تنفيذ االتفاقية أجل تع   

حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير الـيت يـتعني           
  التوجيهية املتعلقة  النظر يف مشروع املبادئ      - مؤمتر األطراف    تقدميها إىل 
  ٨- م أ/٨النحو املشار إليه يف املقرر  باإلبالغ على          

  *مانةمذكرة مقدمة من األ
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  موجز
 املتعلق باخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة                ٨-م أ /٣عمالً باملقرر     -١
هداف االستراتيجية لالستراتيجية، ومؤشرات األداء لألهـداف       ، ُحددت جمموعة دنيا تشمل مؤشرات التأثري لأل       )االستراتيجية(

 .التنفيذية لالستراتيجية

ويستجيب املسرد املقترح يف هذه الوثيقة للتوصية اليت قدمتها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا الـسابعة                   -٢
، من  مؤشرات األداء طلحات املستخدمة وتعاريف     املص توضيحاملتمثلة يف   ) الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية     (

 .ولطرائق التنفيذ للعملية مجيع كيانات اإلبالغأجل توحيد فهم 

والتعاريف املستخدمة يف صياغة مؤشرات األداء، بعـض       املصطلحات   توضيحويتضمن املسرد أيضاً، إىل جانب        -٣
، ICCD/CRIC(8)/4تنفيذ املقتـرح الـوارد يف الوثيقـة         املصطلحات واملفاهيم املتصلة بنظام استعراض األداء وتقييم ال       

وسيصدر مسرد يتـصل  . ICCD/CRIC(8)/5/Add.7 املقترح يف الوثيقة  ٤ومبؤشرات التأثري املتعلقة باهلدف االستراتيجي      
مـن   على حنو منفصل حاملا يوافق مؤمتر األطراف على جمموعة أساسية   ٣ و ٢ و ١مبؤشرات التأثري لألهداف االستراتيجية     

 .املؤشرات هلذه األهداف

ولضمان حتقيق االتساق يف عمليات اإلبالغ بوجه خاص، وداخل نظام الرصد الشامل بوجه عام، من الضروري               -٤
إىل اإلحاطة علماً باملصطلحات والتعـاريف املقترحـة يف         مدعوة  األطراف  و. التوصل إىل اتفاق مشترك بشأن التعاريف     

  . عداد التقارير املقدمة إىل مؤمتر األطرافاملسرد واإلشارة إليها أثناء إ
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  احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٤  ٥- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمــة  - أوالً 

  ٥    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسـرد  - انياً ث

  ١٢  ٧- ٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات  - ثالثاً 
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   مقدمة-  أوالً
س توضـيح  يلـتم الذي  يستجيب املسرد لطلب األطراف يف الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية              - ١

ومن الضروري  . )١(وطرائق التنفيذ لعملية  امن أجل توحيد فهم     مؤشرات األداء   املصطلحات املستخدمة وتعاريف    
التوصل إىل فهم مشترك للمصطلحات والتعاريف املتفق عليها عموماً ملعاجلة مسألة قابلية املقارنة بني مسامهات كيانات 

  .االتساق يف عملية اإلبالغ ككلاإلبالغ املتعددة ويف هناية املطاف حتقيق 

 ICCD/CRIC(8)/5/Add.1واملصطلحات والتعاريف الواردة يف هذه الوثيقة هي نفسها املستخدمة يف الوثيقتني              -٢
 ويف الوثيقـة  ٥ و٤ و٣ و٢ و١فيما خيص مؤشرات األداء اليت تتعلق باألهداف التنفيذيـة  ICCD/CRIC(8)/5/Add.2 و

ICCD/CRIC(8)/5/Add.7٤ خيص مؤشرات التأثري اليت تتعلق باهلدف االستراتيجي  فيما. 

والتعاريف املستخدمة يف صياغة مؤشرات األداء ومؤشـرات التـأثري           املصطلحات   توضيحوإىل جانب     - ٣
، يتضمن املسرد بصورة أمشل بعض املصطلحات واملفاهيم املتصلة بنظام اسـتعراض األداء  ٤للهدف االستراتيجي  

 على ذلك، فإن هذا املسرد يـشمل أيـضاً          وبناًء. ICCD/CRIC(8)/4كمله املقترح يف الوثيقة     وتقييم التنفيذ بأ  
املــصطلحات املتعلقــة بــاملرفق املــايل وورقــة الــربامج واملــشاريع علــى النحــو املقتــرح يف الوثيقــة 

ICCD/CRIC(8)/5/Add.4 ــشر أفــضل املمارســات كمــا هــي مقترحــة يف الوثيقــة  ، ونظــام مجــع ون
ICCD/CRIC(8)/5/Add.5 .             وال يتضمن املسرد مصطلحات وتعاريف تتعلـق مبؤشـرات التـأثري لألهـداف

ما يوافق مؤمتر األطراف على اجملموعة األساسية ملؤشرات         واليت ستوضع صيغتها النهائية عند     ٣ و ٢ و ١االستراتيجية  
 .التأثري اخلاصة هبذه األهداف االستراتيجية

وعلى سبيل املثال   ( االستخدام يف مجيع أجزاء الوثائق املشار إليها أعاله          ويتضمن املسرد املصطلحات الشائعة     - ٤
على سبيل املثال اجلهات صاحبة املصلحة الرئيـسية أو نظـام تقاسـم             (، ومفاهيم   ")التعميم"أو  " البيانات الوصفية "

وهناك عدد قليل مـن    . ))منظمات اجملتمع املدين   ("CSOs"مثل  (وتعاريف بعض املختصرات الرئيسية اهلامة      ) املعارف
املقـررات  "، أو   "الصيغة النهائيـة  "مصطلحات مثل   (املصطلحات اليت يلزم أال ُتبحث سوى يف سياق املؤشر املقابل           

 .وإضافة إىل ذلك، استخرجت التعاريف، كلما كان ذلك ممكناً، من املصادر املعترف هبا دولياً). "والوثائق

 احلاجـة إىل    ظهورحبسب تطور عملية الرصد و    أو تعديله   /يسمح بتوسيعه و  واملسرد املقترح له من املرونة ما         - ٥
  .توضيح املصطلحات والتعاريف اجلديدة

                                                      

 .١١١، الفقرة ICCD/CRIC(7)/5الوثيقة  )١(
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   املسرد-  ثانياً
  املرجعية) الوثائق(الوثيقة   التعريف  املفهوم/املصطلح

ــان   )لتمييزها عن القيمة املئوية(قيمة رقمية   القيمة املطلقة  ICCD/CRIC(8)/5/Add.2الوثيقتـ
 ومؤشرات الوصفيةات  ـالبيان. Add.7و

  .٤التأثري للهدف االستراتيجي 
ورصـد   نقطة مرجعية ُيستند إليها يف مقارنة قياسات مؤشر مـا           خط األساس

وخط األساس املثايل هو حالة مؤشر ما يف نقطة زمنيـة           . التغريات
  تارخيية، مثل قيمة املؤشر يف سنة حمددة 

ــائق   ,ICCD/CRIC(8)/5/Add.1الوثــ
ــرات األداء . Add.7 وAdd.2و مؤشــ

  . ومؤشرات التأثريوالبيانات الوصفية
حتدث أعلى تـأثري    /األنشطة اليت تقدم أفضل أداء    /الطرائق/التدابري  أفضل املمارسات

ويف سياق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة      . وفقاً ملعايري حمددة مسبقاً   
األنشطة اليت  /الطرائق/التصحر، تشري أفضل املمارسات إىل التدابري     
وتسهم ) األداء اجليد (تعترب ناجحة من حيث حتقيق النتائج املرجوة        

  .يف التأثريات املتوقعة املبينة يف االستراتيجية

أفضل . ICCD/CRIC(8)/5/Add.5الوثيقة  
  .املمارسات

املساعدة اإلمنائية الرمسية   
 (BODA)الثنائية 

 املاحنـة الثنائيـة إىل      املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة من اجلهات     
  .البلدان املتلقية للمساعدة

ــة  . ICCD/CRIC(8)/5/Add.7الوثيقــ
  .٤مؤشرات التأثري للهدف االستراتيجي 

منظمات اجملتمع املـدين    
(CSOs) 

نظمـات غـري    امل: منظمات تنتمي إىل الفئات املواضيعية التاليـة      
ـ بيئية، السلطات احلكومية احمللية و    الكومية  احل بلديـة،  سلطات ال ال

ومنظمات الشعوب األصلية، ومنظمات الشباب، واملنظمات غـري      
احلكومية املستقلة املوجهة حنو البحوث، واملنظمات غري احلكومية        
املمثلة للمشاريع التجارية والصناعة، واملنظمات غـري احلكوميـة         

  .املمثلة لنقابات العمال

ــان  ، ICCD/CRIC(8)/5/Add.1الوثيقتـ
 املوحـد املتعلـق     مؤشر األداء . Add.2و

  . الوصفية والبيانات٣باهلدف 

ــدة  ــرات املوح املؤش
(CONS) 

مؤشرات موحدة مقترحـة مـن أجـل األهـداف التنفيذيـة            
  .لالستراتيجية

ــان   ICCD/CRIC(8)/5/Add.1الوثيقتـ
ــرات األداء . Add.2و ــات مؤش والبيان

  .الوصفية
ــة   ــات املتعلق العملي

  باالتفاقية
ج ومشاريع تتعلق بالتـصحر وتـردي       برام: على املستوى امليداين  

اجتماعـات جلنـة    : وعلى املستوى املؤسسي  . األراضي واجلفاف 
استعراض تنفيـذ االتفاقيـة، واجتماعـات مـؤمتر األطـراف،           
واالجتماعات املعقودة على املستوى اإلقليمي، والعمليات املتعلقة       

  .باستراتيجية التمويل املتكاملة

ــان   ICCD/CRIC(8)/5/Add.1الوثيقتـ
 ٣مؤشر األداء املوحد للهدف     . Add.2و

 البياناتو ٤ومؤشر األداء املوحد للهدف     
  .الوصفية

ــان   .اسم املؤسسة اليت حتوز على جمموعة البيانات األصلية  مصدر البيانات  ICCD/CRIC(8)/5/Add.2الوثيقتـ
ــدف . Add.7و ــأثري لله ــرات الت مؤش

  .والبيانات الوصفية ٤االستراتيجي 
كل مقرر يرتبط بصورة مباشرة أو غري مباشرة بالتصحر وتـردي             ثائقاملقررات والو

األراضي واجلفاف، وكل وثيقة تتضمن إعالنـات واسـتنتاجات         
  .ل بالتصحر وتردي األراضي واجلفافوتوصيات تتص

ــان   ICCD/CRIC(8)/5/Add.1الوثيقتـ
مؤشر األداء املوحـد املتعلـق      . Add.2و

  .والبيانات الوصفية ٢باهلدف 
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  املرجعية) الوثائق(الوثيقة   التعريف  املفهوم/املصطلح
e-SMART           معايري تنطبق على اختيار مؤشرات األداء يف إطـار اتفاقيـة األمـم

املتحدة ملكافحة التصحر، ومؤشرات التأثري مـن أجـل اهلـدف           
 اقتصادي" باإلنكليزية إىل    e-SMARTويشري خمتصر   . ٤االستراتيجي  

ــاس - حمــدد - ــل للقي  - مناســب - ميكــن إجنــازه - قاب
  .حمدد زمنياً

، ICCD/CRIC(8)/5/Add.1الوثــــائق 
ــرات األداء . Add.7و Add.2و مؤشــ

 ومؤشـرات التـأثري     والبيانات الوصفية 
  .٤للهدف االستراتيجي 

ــان   . املسؤولةاحلكومات املعنية أو السلطاتتقرها   الصيغة النهائية  ICCD/CRIC(8)/5/Add.1الوثيقتـ
مؤشر األداء املوحـد املتعلـق      . Add.2و

  .والبيانات الوصفية ٥باهلدف 
 إلعداد التقارير املالية يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة           شكل  ملايلاملرفق ا

التصحر من أجل بيان مجيع االلتزامات املالية اليت تعهـدت هبـا            
كيانات اإلبالغ خالل فترة إعداد التقارير من أجـل املبـادرات           

  .أو الدويل لتنفيذ االتفاقية/املتخذة على املستويني الوطين و

  املرفق. ICCD/CRIC(8)/5/Add.4 الوثيقة
  .املشروع/املايل وورقة الربنامج

مــستوى التطبيــق  
  اجلغرايف

ُدرست مخسة مستويات رئيسية    . املستوى الذي يقاس عنده املؤشر    
املستويات احمللـي   : من أجل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر      

  .)العاملي(والوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي والدويل 

ــ  ICCD/CRIC(8)/5/Add.1ائق الوثــ
ــرات األداء . Add.7 وAdd.2و مؤشــ

والبيانات الوصفية ومؤشرات التأثيــر    
  .٤للهدف االستراتيجي 

مناسبة لبيئة طبيعية وبشرية    /أنشطة مطابقة هلدف حمدد   /طرائق/تدابري  املمارسات اجليدة
  .معينة

 أفـضل   ICCD/CRIC(8)/5/Add.5 الوثيقة
  .املمارسات

 يلـاإلمجالي  احملالناتج  
  ةـالشرائي القوة تكافؤ

)GDP, PPP(  

الناتج احمللي اإلمجايل هو جمموع إمجايل القيم املضافة اليت حيققهـا           
مجيع املنتجني املقيمني يف اقتصاد ما زائداً أي ضرائب مقتطعة مـن        
منتج ما ومطروحاً من ذلك أي إعانـات خارجـة عـن قيمـة              

ـ      . املنتجات تهالك األصـول   وحيسب دون ختفيضات بـسبب اس
والناتج احمللي اإلمجايل   . املصنعة أو نضوب وتدهور املوارد الطبيعية     

 القوة الشرائية هو ناتج حملي إمجايل معرب عنـه بـدوالرات           بتكافؤ
والدوالر الـدويل   .  القوة الشرائية  تكافؤدولية باستخدام معدالت    

 من  ةدوالر الواليات املتحدة يف الواليات املتحد     قيمة  هو دوالر له    
ويعرب عـن   . حيث القوة الشرائية بالنسبة إىل الناتج احمللي اإلمجايل       

: املصدر. البيانات بالدوالرات الثابتة أو بالدوالرات الدولية اجلارية      
  : على املوقع الدويلتعاريف البنك 

0GYX550PX0/org.worldbank.go://http.  

ــان   ICCD/CRIC(8)/5/Add.1الوثيقتـ
مؤشر األداء املوحـد املتعلـق      . Add.2و

  . الوصفيةبياناتال و١٥باهلدف 

متابعة االتساق والتماسك وانعدام التـداخل أو االزدواجيـة يف            مواءمة املؤشرات
جمموعة املؤشرات املستخدمة يف اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة          

ات التأثري واملؤشرات املتـصلة     مؤشرات األداء، ومؤشر  (التصحر  
  .)باإلدارة القائمة على النتائج

ــان   ICCD/CRIC(8)/5/Add.1الوثيقتـ
ــرات . Add.7و ــرات األداء ومؤش مؤش

  .٤التأثري للهدف االستراتيجي 

مكافأة ملموسة أو غري ملموسة، مالية أو غري ماليـة ترمـي إىل                احلافز
سلك معني  تشجيع شخص أو جمموعة من األشخاص على سلوك م        

  .أو القيام بأشياء معينة أو حتقيق أهداف معينة

ــان   ICCD/CRIC(8)/5/Add.1الوثيقتـ
مؤشر األداء املوحـد املتعلـق      . Add.2و

  .والبيانات الوصفية ١٨باهلدف 
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  املرجعية) الوثائق(الوثيقة   التعريف  املفهوم/املصطلح
قياس يكون كمياً بوجه عام يستخدم لتوضـيح ظـاهرة معقـدة              املؤشر

على ( دية   هو مؤشر ذو قيمة عد     ‘املؤشر الكمي ‘و. بطريقة مبسطة 
واملؤشر النوعي هو مؤشر يقـوم علـى        ). ‘...عدد  ‘سبيل املثال   

معلومات تقتضي إجراء تقييم شخصي أو وضع تقـارير سـردية           
  .)‘نوع احلوافز‘على سبيل املثال (

  .Add.1–7 وICCD/CRIC(8)/5الوثيقتان 

ختيار هذا  معلومات تتعلق باملؤشر الذي يصف األساس املنطقي ال          الوصفيةالبياناتمؤشر 
، وأسـلوب   e-SMARTاملؤشر، ودرجة امتثال ذلك املؤشر ملعيار       

البيانات الالزمة، وأسلوب احلساب، ووحـدات      (مجع املعلومات   
ودرجة التطبيـق اجلغـرايف للمؤشـر       ) القياس، ومصادر البيانات  

  .املسؤولةوكيانات اإلبالغ 

ــان   ICCD/CRIC(8)/5/Add.1الوثيقتـ
ــرات األداء . Add.2و ــات وامؤش لبيان

  .الوصفية

اجتماعات وحلقـات عمـل     ( تقتضي تسجيل احلضور     تظاهرات   إعالميةتظاهرات
عامـة  الناقـشات   امل مثل   التظاهراتوغريها من   ) وحلقات دراسية 

 هرجانـات املعـارض، و  املدولية، و ال/قليميةاإل/وطنيةالمالت  احلو
  .وما شابه ذلك

ــان   ICCD/CRIC(8)/5/Add.1الوثيقتـ
داء املوحـد املتعلـق     مؤشر األ . Add.2و

  .والبيانات الوصفية ١باهلدف 

ــة  ــتراتيجية املالي االس
    (IFS)املتكاملة

إطار منهجي تضعه اآللية املالية ملساعدة البلـدان املتـأثرة علـى            
وبوجه أعم، ميكـن    . تكريس جهودها للحصول على املوارد املالية     

جهـات  أن تتبع االستراتيجيات املالية املتكاملة من جانب عـدة          
  .أو األطر/منظمات يف إطار خمتلف النهج و/ماحنة

ــان   ICCD/CRIC(8)/5/Add.1الوثيقتـ
مؤشر األداء املوحـد املتعلـق      . Add.2و

 ومؤشر األداء املوحد املتعلـق      ٣باهلدف  
  .والبيانات الوصفية ١٤باهلدف 

فريق االتصال املـشترك    
(JLG) 

األمـم املتحـدة    يضم أمانات اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية       
. ملكافحة التصحر، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ        

ويهدف الفريق إىل تعزيز التنـسيق بـني االتفاقيـات الـثالث            
  . الالزمة للتعاون وللعمل التآزريواستكشاف اخليارات

ــائق   ICCD/CRIC(8)/5/Add.1الوثــ
مؤشر األداء املوحـد    . Add.7 و Add.2و

والبيانـات الوصـفية    ،  ٧املتعلق باهلدف   
  .٤ومؤشرات التأثري للهدف االستراتيجي 

اجلهات صاحبة املصلحة   
  الرئيسية

تكنولوجيـة ومنظمـات    العلمية و الؤسسات  املكومية و احليئات  اهل
يرجى الرجوع إىل تعريف منظمات اجملتمع املدين من     (اجملتمع املدين   

  تفاصيل إضـافية بـشأن اجلهـات صـاحبة         أجل احلصول على  
  .)املصلحة الرئيسية

ــان   ICCD/CRIC(8)/5/Add.1الوثيقتـ
مؤشر األداء املوحـد املتعلـق      . Add.2و

  .والبيانات الوصفية ١باهلدف 

نظام قائم على شبكة اإلنترنت يتضمن معلومات منظمة تقـدمها            نظام تقاسم املعارف
ف بني األعضاء، مبـا يف      عدة مصادر أو شبكة تيسر تقاسم املعار      

  .ذلك، جتميع أفضل املمارسات والتجارب الناجحة

ــان   ICCD/CRIC(8)/5/Add.1الوثيقتـ
مؤشر األداء املوحـد املتعلـق      . Add.2و

  .والبيانات الوصفية ١١باهلدف 
وعامل زيادة  . استخدام املوارد املالية لزيادة عائدات االستثمار       زيادة التأثري

لذي ميكن به ألداة زيادة التأثري مضاعفة تأثري        التأثري هو العامل ا   
  .قوة ما

ــان   ICCD/CRIC(8)/5/Add.1الوثيقتـ
مؤشر األداء املوحـد املتعلـق      . Add.2و

  .والبيانات الوصفية ١٤باهلدف 
ــان   .التأكد من مراعاة عنصر ما أو دجمه أو إدراجه بالكامل  التعميم  ICCD/CRIC(8)/5/Add.1الوثيقتـ

داء املوحـد املتعلـق     مؤشر األ . Add.2و
  .والبيانات الوصفية ٦باهلدف 
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  املرجعية) الوثائق(الوثيقة   التعريف  املفهوم/املصطلح
نـشرات  النشورات و املو) صحفيةالبيانات  القاالت و امل(الصحافة    عالميةاإل املواد

تلفزيونيـة  الذاعية و اإلربامج  الزلية و اهلصورة  املرسوم  الكتيبات و الو
وتكنولوجيات املعلومـات واالتـصاالت     ) مثل الربامج الوثائقية  (

(ICT) ـ واقع  امل(تروجيية  الواد  املارية و  االبتك تخصـصة  املشبكية  ال
  .)دجمةاملقراص األو

ــان   ICCD/CRIC(8)/5/Add.1الوثيقتـ
مؤشر األداء املوحـد املتعلـق      . Add.2و

  .والبيانات الوصفية ١باهلدف 

. عملية حساب ضرورية للحصول على القيمة العددية ملؤشر كمي          طريقة احلساب
ية حساب القيمة العددية للمؤشـر      وتقتضي عملية احلساب السنو   

  .كل عام

ــان   ICCD/CRIC(8)/5/Add.2الوثيقتـ
 الوصفية ومؤشـرات  والبيانات  . Add.7و

  .٤التأثري للهدف االستراتيجي 
نظام ينطوي على القيام بصورة منهجية جبمـع بيانـات تتعلـق              نظام الرصد

  .تأثر والتقييم وختزينها وجتهيزهابالتحليل وقابلية ال
ــ  ICCD/CRIC(8)/5/Add.1ان الوثيقتـ

مؤشر األداء املوحـد املتعلـق      . Add.2و
  .والبيانات الوصفية ٨باهلدف 

 من اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة        ١١ و ١٠إشارة إىل املادتني      برنامج العمل الوطين
وختص برامج العمل الوطنية حتديداً التـصحر وتـردي         . التصحر

 وتتضمن أيضاً استراتيجيات    .األراضي واجلفاف كالتزام باالتفاقية   
التخفيـف  /لتعزيز أوجه التآزر بني عمليات التكيف مع تغري املناخ        

  .من آثاره واحلفاظ على التنوع البيولوجي

ــان   ICCD/CRIC(8)/5/Add.1الوثيقتـ
مؤشر األداء املوحـد املتعلـق      . Add.2و

  .والبيانات الوصفية ٥باهلدف 

للقـدرة   الذايت التقييم
  )NCSA( الوطنية

برنامج عاملي ميوله مرفق البيئة العاملية لتمكني البلدان مـن إجـراء         
 من أجل تعزيز إدارة     ،القدراتحيث  تقييم منهجي الحتياجاهتا من     

سيما، فيما يتعلق    القضايا البيئية على املستويني الوطين والعاملي، وال      
التقييم الـذايت للقـدرة     : املوقع الشبكي : املصدر. باتفاقيات ريو 

  .(GEF NCSA)نية يف مرفق البيئة العاملية الوط

ــان   ICCD/CRIC(8)/5/Add.1الوثيقتـ
مؤشر األداء املوحـد املتعلـق      . Add.2و

  .والبيانات الوصفية ١٣باهلدف 

املساعدة اإلمنائية الرمسية   
(ODA) 

منح أو قروض مقدمة إىل البلدان واألقاليم اليت تظهـر يف قائمـة             
الـيت  ) البلدان الناميـة  (منائية الرمسية   البلدان املتلقية للمساعدة اإل   

تضعها جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعـاون والتنميـة يف           
امليدان االقتصادي وإىل الوكاالت املتعددة األطراف، وهي منح أو         

يتركز هدفها الرئيـسي    ) ب( القطاع الرمسي؛    يوفرها) أ: (قروض
ُتقدم بـشروط ماليـة     ) ج(ه؛  على تعزيز التنمية االقتصادية والرفا    

إذا كانت يف شكل قرض فإن نسبة اجلزء املتصل بـاملنح           (تفضيلية  
وإضافة إىل التدفقات املاليـة،     ).  يف املائة على األقل    ٢٥منها تبلغ   

وتستبعد املنح والقـروض  . يدرج عنصر التعاون التقين يف املساعدة   
عـام  وال حتسب بوجه    . واالئتمانات املخصصة ألغراض عسكرية   

مثـل حـواالت    (احلواالت املوجهة إىل أفراد بصفتهم الشخصية       
). أو تلك املتعلقة باجلرب أو املبالغ املسددة املتعلقة بالتـأمني         التقاعد  
  . جلنة املساعدة اإلمنائيةمسرد: املصدر

ــة  ، ICCD/CRIC(8)/5/Add.7الوثيقــ
  .٤مؤشرات التأثري للهدف االستراتيجي 

عترب رمسية عندما تصدر رمسياً بصيغتها النهائية عن مؤسسة         وثيقة ت   الوثيقة الرمسية
أو تؤيدها الدولة أو تصدر على شـبكة اإلنترنـت أو يف            /معنية و 

  .شكل نسخة ورقية مطبوعة

ــان   ICCD/CRIC(8)/5/Add.1الوثيقتـ
مؤشر األداء املوحـد املتعلـق      . Add.2و

  .والبيانات الوصفية ٢باهلدف 
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  املرجعية) الوثائق(الوثيقة   التعريف  املفهوم/املصطلح
 بني شركاء يبني أحكام وشروط الدعم الـذي         اتفاق خطي مربم    اتفاق شراكة

سيقدم إىل البلدان األطراف املتأثرة لتنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة           
  .ملكافحة التصحر

ــان   ICCD/CRIC(8)/5/Add.1الوثيقتـ
مؤشر األداء املوحـد املتعلـق      . Add.2و

  .والبيانات الوصفية ٦باهلدف 
وجتري مؤشـرات األداء    . ة ما لتحقيق نتيج ) أو نوعي (قياس كمي     مؤشر األداء

. مقارنة بني الشروط الفعلية و جمموعة حمددة من الشروط املرجعية         
اليت تفصل بني احلالة الراهنة واحلالة      ) املسافات(وهي تقيس املسافة    

  .)اهلدف (املنشودة

ــان   ICCD/CRIC(8)/5/Add.1الوثيقتـ
ــرات األداء . Add.2و ــات مؤش والبيان

  .الوصفية

األداء نظام اسـتعراض    
 (PRAIS) وتقييم التنفيذ

إطار الستعراض أداء وتنفيذ االتفاقية واالسـتراتيجية واجلهـات         
  .صاحبة املصلحة املعنية باالتفاقية

نظـــام . ICCD/CRIC(8)/4الوثيقـــة 
  .استعراض األداء وتقييم التنفيذ

يـة  مـشاريع فرد /صحائف وقائع تقدم معلومات نوعية عن برامج   ورقة الربنامج واملشروع
  .مذكورة يف املرفق املايل

املرفق . ICCD/CRIC(8)/5/Add.4الوثيقة  
  .املشروع/املايل وورقة الربنامج

قياس غري مباشر يشري بشكل تقرييب إىل ظاهرة ما عند غياب قياس              بديلمؤشر 
  .ويشار إليه أيضاً كمؤشر غري مباشر. مباشر

ــان   ICCD/CRIC(8)/5/Add.1الوثيقتـ
ــرات األ. Add.2و ــاتداء مؤش  والبيان

  .الوصفية
 وعـادة مـا جيـري بالنـسبة إىل     . أداة/عملية لتقييم نوعية وثيقة     مراقبة اجلودة/استعراض

جمموعة من املعايري املوحدة الرامية إىل إجراء اسـتعراض بـشكل           
  .موضوعي ومنهجي

ــان   ICCD/CRIC(8)/5/Add.1الوثيقتـ
مؤشر األداء املوحـد املتعلـق      . Add.2و

ر األداء املوحد املتعلق     ومؤش ١٠باهلدف  
  .والبيانات الوصفية، ١١باهلدف 

ــشاط ذات  ــوز الن رم
  (RACs) الصلة

 نشاطاً مقسماً إىل    ٦٠هنج للتصنيف وضعته اآللية العاملية حيدد حنو        
االستجابة يف حاالت الطوارئ، والرصـد      : أربعة مواضيع رئيسية  

  .والبحث، والتخطيط والتخفيف، وإدارة املخاطر

ــة . ICCD/CRIC(8)/5/Add.4 الوثيقــ
  .املشروع/ق املايل وورقة الربنامجـاملرف

ــة ذات  ــل الدولي احملاف
  الصلة

هيئات ُتعاجل فيها أو ينبغي أن ُتعاجل فيها مواضيع تتنـاول حتديـداً         
التصحر وتردي األراضي واجلفاف أو القضايا املتصلة بالتـصحر          

ويني وهي تشمل اهليئات علـى املـست  . وتردي األراضي واجلفاف  
اإلقليمي ودون اإلقليمي اليت تؤدي دوراً يف السياق الدويل فـضالً           

وقُدمت . عن احملافل العلمية واألكادميية املعترف هبا دولياً أو إقليمياً        
  .تاسعة ملؤمتر األطراف لكي يقرهاقائمة هبذه احملافل إىل الدورة ال

ــة   ICCD/CRIC(8)/5/Add.1الوثيقــ
 املتعلـق   مؤشر األداء املوحـد   . Add.2و

  .والبيانات الوصفية ٢باهلدف 

نظام معامل حيدد أنشطة املساعدة اليت ترمي إىل حتقيق أهـداف              معامل ريو
وميكن ملعامل ريو أن تأخذ عالمة الـصفر        . اتفاقيات ريو الثالث  

). هـدف رئيـسي    (٢، و )هدف هام  (١، و )غري حمدد اهلدف  (
لربنـامج  هدف رئيسي وداعم     (٣وميكن أن تأخذ أيضاً عالمة      

وترد التعـاريف املفـصلة ملعـامل ريـو يف الوثيقـة            ). العمل
DCD/DAC(2002)21/ADDعلى املوقع الشبكي :  

pdf.44/46/35646074/dataoecd/org.oecd.www://http.  

ــان   ICCD/CRIC(8)/5/Add.4الوثيقتـ
فــق املــايل وورقــة   املر. Add.7و

املـشروع ومؤشـرات التـأثري      /الربنامج
  .٤للهدف االستراتيجي 



ICCD/CRIC(8)/5/Add.3 
Page 10 

 

  املرجعية) الوثائق(الوثيقة   التعريف  املفهوم/املصطلح
ــم  ــسات العل  مؤس

  والتكنولوجيا
هيئات تعىن بالعلم والتكنولوجيا، سواء من القطاع اخلاص أو العام          

  .وبالتايل فإهنا تشمل أيضاً مؤسسات حكومية
ــان   ICCD/CRIC(8)/5/Add.1الوثيقتـ

ـ   . Add.2و د املتعلـق   مؤشر األداء املوح
  .والبيانات الوصفية ٣باهلدف 

ــا اإلدارة  تكنولوجيـ
  املستدامة لألراضي

علـى مـستوى األراضـي      ( عملية تّدخل على املستوى امليداين      
الزراعية أو أراضي الرعي أو أراضي الغابات أو أنواع أخرى مـن            

تعمل على صون أو تعزيز القدرة اإلنتاجية لـألرض يف          ) األراضي
 مبـا يف ذلـك    (ثرة بتردي األراضي أو املعرضة للتردي       املناطق املتأ 

فـاظ   واالرتصاص وامللوحة، واحل   الوقاية أو احلد من تآكل التربة؛     
 وما  ، وصون خصوبة التربة أو حتسينها     على مياه التربة أو تصريفها؛    

وتتألف هذه التكنولوجيا من تدبري أو أكثر تنـدرج يف          ). إىل ذلك 
تقنيات زرع حماصيل خمتلطة،    (وم الزراعية   تدابري العل : الفئات التالية 

وتـدابري  ) بالقش، والتجليل   ) املدرجات زراعة(والزراعة الكفافية   
مثل غرس األشجار واألسيجة واملـدرجات      (تتعلق بالغطاء النبايت    

مثل احلواجز أو الـسدود، ومـدرجات       (وتدابري هيكلية   ) العشبية
ام األراضي وإغالق   مثل تغيري استخد  (وتدابري اإلدارة   ) بسطح أفقي 

  ). الدوار، والرعياملنطقة

ــة   ICCD/CRIC(8)/5/Add.5الوثيقــ
  .أفضل املمارسات

ويف كثري  . قيمة كمية عادة ما تشري إىل أهداف السياسات الدولية          اهلدف
وتعرب . من األحيان حيدد موعد زمين لتحقيق اهلدف ينبغي احترامه        

ـ   . "املنشودةاحلاالت  "األهداف عن    داف إىل عـدة    وتـشري األه
أي األهداف  (األهداف على املستوى القطري     : مستويات جغرافية 

 قيق األهـداف العامـة احملـددة علـى        اليت تسهم يف حت   ) الوطنية
  .املستوى العاملي

ــان   ICCD/CRIC(8)/5/Add.1الوثيقتـ
ــرات األداء . Add.2و ــات مؤش والبيان

  .الوصفية

ــة   .برنامج/مشروع /ام لتنفيذ مبادرةاالهتماملنطقة اليت حتظى فعالً ب  املنطقة املستهدفة  .ICCD/CRIC(8)/5/Add.4الوثيقــ
  .املشروع/املرفق املايل وورقة الربنامج

املتـأثرة مـن جـراء    ) بصورة إجيابيـة (اجلهات صاحبة املصلحة     الفئات املستهدفة
  .برنامج/مشروع/مشاركتها يف تنفيذ مبادرة

ــة   .ICCD/CRIC(8)/5/Add.4الوثيقــ
  .املشروع/ايل وورقة الربنامجاملرفق امل

) ربجميـات العتاد أو   الالت، أو   اآل -املعدات  معونة   (املاديةاملعونة    الدعم التقين
  .)تقنية أو الدراية الفنيةالساعدة امل(تتعلق باملعارف اليت عونة املو

ــانالوثيق  ICCD/CRIC(8)/5/Add.1 تـ
 مؤشـر األداء املوحـد املتعلــق   Add.2و

  .نات الوصفيةوالبيا ١٨باهلدف 
منط املبادرات املتخـذة    

  يف جمال التعليم 
علـى  (، والتعليم النظـامي     )التدريب املهين (التعليم غري النظامي    

واحللقات الدراسية  ) املستوى االبتدائي والثانوي واملستوى اجلامعي    
 ورات التمرينيـة والتـدريب الـداخلي      والدورات التدريبية والد  

  .وتطوير املناهج

ــان  ICCD/CRIC(8)/5/Add.1 الوثيقتـ
مؤشر األداء املوحـد املتعلـق      . Add.2و

  .والبيانات الوصفية ٤باهلدف 
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  املرجعية) الوثائق(الوثيقة   التعريف  املفهوم/املصطلح
على سبيل املثال   (وحدة كمية مستخدمة لقياس املؤشرات الكمية         وحدة القياس

  .) وما إىل ذلك،دوالر الواليات املتحدة والعدد والنسبة املئوية
 ICCD/CRIC(8)/5/Add.2الوثيقتــان 

ومؤشرات الوصفية   البياناتو. Add.7و
  .٤التأثري للهدف االستراتيجي 

درجة حساسية نظام ما لآلثار الضارة النامجة عن تغري املنـاخ، أو              قابلية التأثر
 تقلبـات املنـاخ     عدم قدرة هذا النظام على مواكبتها، مبا يف ذلك        

وتتوقف قابلية التأثر على طبيعة وحجم ومعدل       . وظواهره املتطرفة 
ة املناخية اليت يتعرض هلا نظام ما، وحساسيته جتـاه ذلـك،            التقلبي

  . مسرد االتفاقية:املصدر.  على التكيفوالقدرة

ــان   ICCD/CRIC(8)/5/Add.1الوثيقتـ
مؤشر األداء املوحـد املتعلـق      . Add.2و

  .والبيانات الوصفية ٨باهلدف 
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   االستنتاجات والتوصيات-  ثالثاً
وينبغي أن تستخدم املعلومات الواردة يف هـذه     . ICCD/CRIC(8)/5لوثيقة  متثل هذه الوثيقة إضافة إىل ا       - ٦

الوثيقة أيضاً لصياغة االستنتاجات والتوصيات املتعلقة باجملموعة املوحدة ملؤشرات األداء الالزمة لقياس التقـدم              
موعة الدنيا ملؤشرات  وباجملICCD/CRIC(8)/5/Add.1احملرز يف األهداف التنفيذية لالستراتيجية الواردة يف الوثيقة 

ــتراتيجي   ــدف االس ــدم يف اهل ــيم التق ــة لتقي ــة  ٤األداء الالزم ــوارد يف الوثيق ــتراتيجية ال ــن االس  م
ICCD/CRIC(8)/5/Add.7.  

  :وقد يرغب مؤمتر األطراف فيما يلي  - ٧

أن حييط علماً باملصطلحات والتعاريف املقترحة يف املسرد، وأن يدعو األطراف واملنظمات ذات            )أ(
   إىل هذه املصطلحات والتعاريف عند تقدمي تقاريرها إىل مؤمتر األطراف؛الرجوعالصلة إىل 

أن يطلب إىل األمانة إصدار املسرد بوضعه على املوقع الشبكي التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة                 )ب(
  .التصحر وحتديثه بانتظام عندما تدعو احلاجة إىل تنقيحه

 -  -  -  -  -  


