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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  الدورة التاسعة

  ٢٠١١فرباير /شباط ٢٥-٢١بون، 
   من جدول األعمال املؤقت٩البند 

 مسامهة جلنة العلم والتكنولوجيا فيما يتعلق - استعراض مسامهات جلنة العلم والتكنولوجيا
  "االستراتيجية" من ٣ و٢ و١مبؤشرات تقييم األثر املتصلة باألهداف االستراتيجية 

مسامهة جلنة العلم والتكنولوجيا فيما يتعلق مبؤشرات تقيـيم األثـر               
  "االستراتيجية" من ٣ و٢ و١املتصلة باألهداف االستراتيجية 

، أن ُتسهم   ٩-أ/ م ١٢طراف من جلنة العلم والتكنولوجيا، يف مقرره        طلب مؤمتر األ    -١
يف عمل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عن طريق استعراض وتقييم املعلومات العلمية املقدمـة        
من األطراف وغريها من الكيانات املقدِّمة للتقارير، وخباصة فيما يتعلق مبؤشرات تقييم األثر             

وهذه الوثيقة هي جتميع موجز     ". االستراتيجية" من   ٣ و ٢ و ١تراتيجية  املتصلة باألهداف االس  
لألفكار واالقتراحات واملقترحات اليت قدمتها خمتلف الوفود خالل الدورة االستثنائية الثانيـة         
للجنة العلم والتكنولوجيا واليت ُعرضت على الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة          

  .أية توصيات تود تقدميها بشأهنالكي تقدِّم األطراف 

املسائل املرتبطة بوضع وتطبيق مؤشرات تقييم األثر املتـصلة بقيـاس               
  "االستراتيجية" من ٣ و٢ و١األهداف االستراتيجية 

النظر يف حالة العمل املتعلق باملنهجيات وخطوط األساس الستخدام اجملموعـة             -ألف   
 ٣ و ٢ و ١ باألهداف االسـتراتيجية     الفرعية من مؤشرات تقييم األثر املتصلة     

  استخداماً فعاالً
أحاطت جلنة العلم والتكنولوجيا علماً بالتقدم احملرز يف العمل املتعلق باملنـهجيات              -٢

وخطوط األساس من أجل االستخدام الفعال للمجموعة الفرعية من مؤشرات تقييم األثـر             
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كمـا  . ICCD/CST(S-2)/7الوثيقـة   الواردة يف   و ٣ و ٢ و ١باألهداف االستراتيجية   املتصلة  
أحاطت اللجنة علماً بالنتائج األولية الستعراض النظراء العلمي بشأن تنقيح مؤشرات تقيـيم             

  .ICCD/CST(S-2)/INF.1األثر الواردة يف الوثيقة 
حالة الغطاء  "وأحاطت اللجنة علماً بأنه مت حتديد بديلني رئيسيني لتقدمي التقارير عن              -٣

استخدام /التقارير اليت تستند إىل مؤشرات مستقاة من خرائط الغطاء األرضي         ) أ": (األرضي
تسمى أيضاً مؤشرات الـُنظم     (التقارير اليت تستخدم مؤشرات بيوفيزيائية      ) ب(األراضي، و 
إال أنه مبراعاة خمتلـف مـستويات   . وأُوصي باستخدام املؤشرات البيوفيزيائية ). اإليكولوجية

قريباً ، ٢٠١٢األطراف املتأثرة وكَون األجل احملدَّد لالمتثال، حبلول عام القدرة التقنية للبلدان   
 ويتيح هذا   .أوصي بأن يتم مؤقتاً اعتماد هنج متدرج لإلبالغ عن حالة الغطاء األرضي           جداً،  

ومع حتـسن   . النهج االنطالق يف العمل باستخدام بيانات متاحة بُيسر بشأن الغطاء األرضي          
 للبلدان أن تقدمي تقارير وخرائط أكثر تفصيالً تعكس املصنِّفات األخرى           القدرة التقنية، ميكن  

 باإلضافة إىل بيانات اإلنتـاج      ،وعمليات قياس الغطاء النبايت   " أنواع استخدام األراضي  "مثل  
  .والكتلة األحيائية، حسب ما هو مناسب لنوع الغطاء

التـصحر عملـها بـشأن      وأوصي بأن تواصل أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة           -٤
" نسبة السكان يف املناطق املتأثرة الذين يعيشون فوق خـط الفقـر           "منهجيات قياس ورصد    

واإلبالغ عنها، مع معاجلة املواضيع املتصلة بتحديد خط الفقر وتصنيف البيانـات تـصنيفاً              
 تقييم األثر   مكانياً وفقاً لنتائج استعراض النظراء العلمي للمجموعة املقبولة مؤقتاً من مؤشرات          

  .املتصلة باتفاقية مكافحة التصحر
واستناداً إىل نتائج عملية استعراض النظراء العلمي، مت التشديد علـى احلاجـة إىل                -٥

، وعلى وجه التحديد حيثما يستخدم هذا التعبري يف تعريف          "يف املناطق املتأثرة  "توضيح تعبري   
ن يتم قياس مجيع املؤشرات املقترحـة يف        وأُوصي بأ . املؤشرات األساسية واملؤشرات املؤقتة   

مـن  " يف املناطق املتـأثرة   "البلدان األطراف املتأثرة وأن يتم حتسني االستخدام العملي لتعبري          
ويف إطار  . خالل إسهامات األوساط العلمية، وأن ُيستخدم لتفسري عمليات قياس تقييم األثر          

ات ذات الصلة، وإن كانت خمتلفة، أي       هذا النهج، تصبح العمليات اليت تنطوي عليها التحدي       
تعريف املناطق املتـأثرة    ) ب(تعريف املؤشرات وقياسها ورصدها؛ و    ) أ(العمليات املتمثلة يف    

وأوصي بأن تواصـل    . وتعيني حدودها، مميزة وبالتايل أكثر قابلية للتطبيق من الناحية العملية         
لعلمية وعرضه على الدورة العاشـرة      األمانة عملها بشأن هذه املسألة بالتعاون مع األوساط ا        

  .للجنة العلم والتكنولوجيا
وأُوصي بأن يتم جتميع املؤشرات، قدر اإلمكان، من مصادر يسهل عادةً الوصـول               -٦

عـة دوليـاً أن     ومن شأن املؤشرات اجملمّ   . إليها واستخدامها من ِقَبل اجلهات الفاعلة الوطنية      
جود فجوات يف البيانات املتوفرة على املستوى تشكل األساس لرصد نقص اإلبالغ يف حالة و 

  .الوطين ألغراض عملية اإلبالغ األوىل
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وأوصي بأن ُتعّد األمانة، بتوجيه من مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، مناذج ومبادئ              -٧
توجيهية لإلبالغ ألغراض االستخدام الفعال للمجموعة الفرعية من مؤشرات تقيـيم األثـر             

وأُوصي أيضاً بأن تقوم األمانة، لـدى إعـداد         . رة العاشرة ملؤمتر األطراف   لتقدميها إىل الدو  
التوجيهية لإلبالغ من ِقَبل األطراف، بإشراك اجلهات صاحبة املصلحة، على أسـاس            املبادئ  

وينبغي أن ُيشار بعناية، يف املبادئ التوجيهية       . متواصل، يف حتديد احتياجاهتا على حنو أوضح      
ات ونطاق تطبيقها كمقاييس، وأن ُتتخذ احتياطات يف حالـة جتميـع            لإلبالغ، إىل املؤشر  

  .مقاييس املؤشرات لتطبيقها على نطاق أوسع
 عمومـاً للمـصطلحات    مهية التوصل إىل تعريف متفـق عليـه       ومت التشديد على أ     -٨

املستخدمة فيما يتصل مبؤشرات تقييم األثر وما ميكن أن يرتبط هبا من مقـاييس أو بـدائل                 
وبالتايل، فقد أوصي بأن تواصل األمانة، بتوجيه من جلنـة          .  لقياس تلك املؤشرات   ُتستخدم

العلم والتكنولوجيا ومبسامهة من األوساط العلمية، تنقيح مسرد املـصطلحات والتعـاريف            
  .املتصلة باالستخدام الفعال للمجموعة الفرعية من مؤشرات تقييم األثر

لدان واملناطق املتأثرة اليت تقوم بالفعل بقياس       استعراض عام لعدد الب   بإجراء  وأُوصي    -٩
 واخلـربات   ،اجملموعة الفرعية من مؤشرات تقييم األثر، واملنهجيات املطبَّقة املتصلة بـذلك          

وينبغي تقييم احتياجات هذه البلدان واملناطق للقدرات وحتديد إمكانات         . والقدرات القائمة 
  .املراجع اإلقليمية يف هذا الصددوميكن حشد جهود مراكز . ةهج متناسقاألخذ بُن

باألهـداف  املتـصلة   األثـر   تقيـيم   التقدم احملرز يف تنقيح جمموعة مؤشرات         -باء   
   ٣ و٢ و١االستراتيجية 

 بشأن تنقيح جمموعة مؤشرات تقيـيم       ICCD/CST(S-2)/8استعرضت اللجنة الوثيقة      -١٠
، وأحاطت علماً باالستنتاجات األولية لعملية      ٣ و ٢ و ١باألهداف االستراتيجية   املتصلة  األثر  

  .ICCD/CST(S-2)/INF.1استعراض النظراء العلمي ذي الصلة، على النحو الوارد يف الوثيقة 
ومت الترحيب بالتقدم احملرز يف تنقيح جمموعة مؤشرات تقييم األثـر مـن خـالل                 -١١

صي بأن ُيدمج يف عملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر          وأُو. استعراض النظراء العلمي  
دور لعمليات استعراض النظراء العلمي الدورية ليس فقط كوسيلة لتيسري إدمـاج األفكـار              
اجلديدة استجابةً لتطور العلم واحتياجات املستخِدمني واألهداف احملدَّدة الناشئة عن تنفيـذ            

تعزيز موثوقية نظام املؤشرات، فضالً عـن املـسائل العلميـة           االتفاقية، وإمنا أيضاً كوسيلة ل    
  .األخرى اليت تتناوهلا االتفاقية

وُدعيت األوساط العلمية إىل مواصلة تقدمي إسهامات يف تنقيح جمموعة مؤشرات تقييم              -١٢
عت مجيع اجلهات املعنية املهتمة باألمر على اإلسهام يف عملية االسـتعراض عـن              األثر، وُشجّ 

  .(http://eforum.unccd.int)املشاركة يف املنتدى اإللكتروين العاملي الذي أنشأته األمانة طريق 
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  .وأُوصيت األمانة بأن تواصل أيضاً عملية االستعراض من خالل قنوات رمسية  -١٣
مرفق البيئة  حوافظ استثمارات   ومن شأن حتقيق قدر من االتساق بني مؤشرات أداء            -١٤

رات تقييم األثر اخلاصة باتفاقية مكافحة التصحر أن يعود بالفائدة على           العاملية وجمموعة مؤش  
ارة املؤسستني كلتيهما وعلى األطراف اليت سُيطلب منها استخدام مؤشرات تقييم األثر املخت           

قد أُوصي بزيادة مشاركة مرفق البيئة العاملية، من خالل فريقـه           وبالتايل ف . أو اإلبالغ عنها  
    لتقين، يف العملية التكرارية لتنقيح جمموعة مؤشـرات تقيـيم األثـر            االستشاري العلمي وا  

اخلاصة باتفاقية مكافحة التصحر، بغية مواءمة األهداف واملنهجيات املتعلقة جبمع املؤشرات           
  .واإلبالغ عنها

، إنشاء  اليت تترتب على ذلكوأُعرب عن اهتمام بأن يتم، رهناً بالنظر يف اآلثار املالية  -١٥
 استشاري خمصص من اخلرباء التقنيني يكون متوازناً جغرافياً وُيكلَّف مبهمـة مواصـلة              فريق

  .تمع العلم والتكنولوجيا يف عملية تنقيح مؤشرات تقييم األثرجملاملسامهة التكرارية والتشاركية 
كما أُعرب عن اهتمام بإنشاء فريق من املؤسسات الشريكة يضم منظمات ُتسهم يف         -١٦

تدهور /رة جمموعات البيانات اليت تستند إىل مؤشرات تقييم األثر اخلاصة بالتصحر          إنتاج وإدا 
  .األراضي واجلفاف، ويف جناح ُسُبل معاجلتها

وأُوصي بأن تضع األمانة مقترحات إلنشاء الفريق االستشاري املخصص من اخلرباء             -١٧
العاشرة ملؤمتر األطراف، التقنيني وفريق املؤسسات الشريكة من أجل النظر فيها خالل الدورة          

  .وأن تقدم بصفة خاصة معلومات عن اآلثار املالية اليت تترتب على هذه املقترحات
واسـتناداً إىل   ". مؤشـرات تقيـيم األثـر     "ونوقشت مسألة استخدام مـصطلح        -١٨

االستنتاجات اليت خلصت إليها عملية استعراض النظراء العلمي، يدل هذا املـصطلح علـى              
املة من املؤشرات اليت ينبغي أن توفِّر، عندما تستخدم جمتمعةً، معلومات مفيـدة    اجملموعة الك 

وهبـذا  ". االستراتيجية" من ٣ و٢ و١عن التقدم احملرز يف اجتاه حتقيق األهداف االستراتيجية         
بـاملعىن  " لتقييم األثـر  "املعىن، قد ال يكون بعض املؤشرات اليت تتضمنها اجملموعة مؤشرات           

 هإال أنه عنـد النظـر يف هـذ        ). فقد تكون املؤشرات قوى حمركة مثالً     (التعبري  الضيق هلذا   
  . دراجها يف اجملموعة أن يساعد يف فهم األثرإلاملؤشرات مع مؤشرات أخرى، ميكن 

واسـتناداً إىل   ". التوحيـد "و" املواءمة"وناقشت اللجنة أيضاً استخدام مصطلحي        -١٩
نفـسه،  املُتغيِّـر   جعل  " املواءمة"لمي، يعين مصطلح    استنتاجات عملية استعراض النظراء الع    

فيعين االتفاق علـى منهجيـة      " التوحيد"أما  ). متوائماً(ُمقاساً بطرق خمتلفة، قابالً للمقارنة      
وتتميز أسباب ونتائج   . أو املؤشر نفسه  باملُتغيِّر  مشتركة واحدة فقط واستخدامها فيما يتعلق       

وبالتـايل  .  تتفاوت من حيث املكان والزمان     ، وهي ةتدهور األراضي اجلافة خبصائص متعدد    
. يتعني لدى اختيار املؤشر مراعاة هذه اخلصائص املتعددة مع اتباع مبادئ ومعـايري متـسقة       

  .التوحيد عندما يكون ذلك مناسباً وممكناً عملياًإمكانية وأُوصي مبتابعة عملية املواءمة، مع 
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ومثـة  . من املؤشرات " حمدودة"أو  " دنيا"ة  وناقشت اللجنة املقصود باقتراح جمموع      -٢٠
إال أنه ليس املقـصود     . حاجة ُمثبتة الختاذ تدابري متناسقة تكون متشاهبة َعرب البلدان واملناطق         

ومن أجل معاجلة هذا اهلاجس من الناحية       . هبذا النهج تقييد عمليات الرصد والتقييم والتقدير      
 يف إطارها أن تكـون اجملموعـة الـدنيا مـن     العملية، أُوصي بالشروع يف إنشاء آلية ميكن   

املؤشرات املنسقة عاملياً مكمَّلة بصورة منهجية بوضع مؤشرات ذات صلة، إقليمياً ووطنيـاً             
  .أو حملياً/و

     -وأُوصي بأن يتخذ اإلطار األويل شكل إطار معدَّل لنمـوذج القـوى احملرِّكـة                 -٢١
ـ - األثر  - احلالة   -الضغط   دجماً بأحكـام تتعلـق خبـدمات الـُنظم      االستجابة، يكون م

وينبغي أن ُتجرى بصورة منتظمة عملية إعادة تقييم لإلطار الذي يتم اختيـاره    . اإليكولوجية
 مع نضج جهود الرصد والتقييم، ومدى فائدتـه بالنـسبة           ،يف البداية لتحديد مدى مالءمته    

  .لعمليات صنع القرار، وألن االحتياجات قد تتغري
لالستخدام " مدى تيسرها "تماد خمطط لتصنيف املؤشرات باالستناد إىل       وأُوصي باع   -٢٢

عترب قياسها صـعباً اآلن  ومن شأن مثل هذا املخطط أن يكفل إدراج املؤشرات اليت يُ . العملي
  .ضرورية لرصد األثرُتعّد ولكنها 

وأوصي بإجراء اختبارات يف أقرب وقت ممكن من أجل تقيـيم جـدوى التنقـيح        -٢٣
ملؤشرات تقييم األثر يف حتقيق أهداف جمموعة املؤشرات يف إطار التسلسل اهلرمـي             املقترح  

بع النموذجي ملؤشرات تقييم األثر مبشاريع      وينبغي ربط عملية التتّ   . الناشئ عن عملية التنقيح   
  .البحوث القائمة

 ، وبالنظر إىل نتائج عملية استعراض النظـراء       ٩-م أ /١٧ من املقرر    ٣ووفقاً للفقرة     -٢٤
العلمي للمؤشرات، ومدى توافر املوارد، مت التشديد على ضرورة إتاحة اإلمكانية للبلـدان             
األطراف املتأثرة لكي تبلِّغ بصورة طوعية عن مؤشرات تقييم األثر املختارة مـن جمموعـة               
         املؤشرات بأكملها، باإلضافة إىل املؤشرين املطلوبني بالنسبة لـدورة اإلبـالغ الرابعـة يف             

  .من أدوات اإلبالغأدىن وهلذه الغاية ينبغي إتاحة حد . ٢٠١٢ام ع

        


