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  ملخص
هذه الوثيقة التوجيهية إىل تقدمي معلومات عن املراحل الواجب اتّباعها بغية قياس األهداف االستراتيجية              هتدف    

 بأفضل طريقة يف إطار عملية صياغة اخلطوط التوجيهية املتعلقة بالتقارير املقدمة إىل اللجنة املعنية باسـتعراض                 ٣ و ٢ و ١
-م أ/٣املقرر (هبدف تنفيذ خطة وإطار عمل استراتيجيني للسنوات العشر ) جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  (تنفيذ االتفاقية   

وجيب أن تتيح هذه االستراتيجية ترمجة اإلسهامات إىل بيانات علمية قابلة للمقارنة، وهي بيانات ال غىن عنها على                  ). ٨
   .مم املتحدة ملكافحة التصحرالصعيد الوطين واإلقليمي والدويل يف إطار اتفاقية األ

جلمع البيانـات وإجـراءات علـى       " عملية موحِّدة ومنّسقة  ) "ومؤشراهتا(وقد يستدعي تنفيذ االستراتيجية       
مقارنة بعملية ال تستهدف سـوى املـستوى        نطاق مهم   املستوى الدويل واإلقليمي والوطين، وهو ما سيمثل توسيع         

  .دون اإلقليمي/تقدمة فضال عن املستوى اإلقليميالوطين للبلدان املتأثرة والبلدان امل

وتنفيذ املؤشرات االستراتيجية مرتبط بعملية تقريرية ومؤسسية من شأهنا أن تتيح من جهة حتديـد عناصـر    
، ومن جهة أخرى صياغة البيانات وتفسريها       ا وإدماجه افاعلة جديدة على املستوى الدويل واإلقليمي والوطين وتعبئته       

  .ق املتابعة بني هذه املستويات املختلفةوتنسيق طرائ

وتقدم هذه الوثيقة التوجيهية بعض املعلومات الرامية إىل إثراء املناقـشات املتعلقـة بالتحاليـل املقترحـة                 
  .وحتقيق توافق يف اآلراء بني األطراف بشأن املؤشرات شرط أساسي حتماً. والتوصيات الناجتة عنها
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  احملتويات

  حةالصف  ـراتـالفق  

  ٤  ١٠ -  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مقدمة  - أوالً 

  ٦  ٢٢- ١١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  متهيـد  - ثانياً 

  ٨  ٤٠- ٢٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املتابعة الكلية خلطة السنوات العشر  - ثالثاً 

  ٩  ٢٩- ٢٦  . . . . حتسني ظروف عيش السكان املتأثرين: ١اهلدف االستراتيجي   - ألف   

  ١٠  ٣٤- ٣٠  . . . . . . . . . حتسني حالة النظم اإليكولوجية: ٢اهلدف االستراتيجي   - باء   

 حتقيق فوائد عامة من تنفيذ االتفاقية تنفيذاً: ٣االستراتيجي اهلدف   -جيم   
  ١١  ٣٦- ٣٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فعاالً

  ١١  ٤٠- ٣٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات  - دال   

  ١٣  ٥٩- ٤١  . . . . . . . . . . . . . . . . تعزيز املتابعة على املستوى الوطين بتعزيز الوسائل املتاحة  - رابعاً 

  ١٣  ٤٣- ٤١  . . . . . . . . . ضرورة نظم الرصد الوطنية ملتابعة خطة السنوات العشر  - ألف   

  ١٣  ٥٦- ٤٤  . . . . . . . . . . . . . عزيز الوسائل املتاحة يف جمال ارصد الوطين واحملليت  - باء   

  ١٦  ٥٩- ٥٧  . . . . . القيمة املضافة للتنسيق العلمي والتقين على املستوى اإلقليمي  - جيم   

  ١٧  ٨١- ٦٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استنتاجات وتوصيات بشأن املراحل الواجب اتباعها - خامساً 

  ١٧  ٦٦- ٦٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املستوى لكلي  - ألف   

  ١٨  ٧٠- ٦٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املستوى اإلقليمي  - باء   

  ١٩  ٨٠- ٧١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املستوى الوطين  - جيم   

  ٢٠  ٨١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استنتاج عام  - دال   

  املرفق
  ٢١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منوذج اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وفوائدها
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  قدمةم - أوالً
حـة  دف اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكاف            هت  - ١

خطة السنوات  "واملسميان  ) ٢٠٠٧(، املعتمدان يف الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف املعقودة يف مدريد           )االتفاقية(التصحر  
يف كامل الوثيقة، إىل إقامة شراكة عاملية من أجل احلد من التصحر وتردي األراضي ومنع حدوثهما والتخفيف                 " العشر

  . يف احلد من الفقر ويف احترام البيئة على حنو مستدامسهاماًمن آثار اجلفاف يف املناطق املتأثرة، إ

بوجه التحديـد   تعكسها  تنفيذ االتفاقية، وهي أولويات     لوحتدد خطة السنوات العشر وتقترح أولويات         - ٢
  :أربعة أهداف استراتيجية

  حتسني ظروف عيش السكان املتأثرين: ١اهلدف   - 

   املتأثرةاإليكولوجيةحتسني حالة النظم : ٢اهلدف   - 

   فعاالًحتقيق فوائد عامة من تنفيذ االتفاقية تنفيذاً: ٣اهلدف   - 

تعبئة املوارد من أجل تنفيذ االتفاقية بإقامة شراكات فعالة بني العناصـر الفاعلـة              : ٤اهلدف    - 
  .الوطنية والدولية

: ها مشاركة دؤوبة  وخطة السنوات العشر هتّم مجيع العناصر الفاعلة على خمتلف املستويات وتستدعي من             - ٣
البلدان األطراف املتأثرة وغري املتأثرة، واملنظمات واملراكز العلمية الدولية، واإلدارات واملراكز العلمية الوطنيـة،              

  .واملؤسسات اإلقليمية، والعناصر الفاعلة يف اجملتمع املدين ومنظمات اجملتمع املدين على خمتلف املستويات

 بالفعل القرارات املتخذة واألعمال املنجزة واإلجراءات املعتمدة من أجل          وتتضمن خطة السنوات العشر     - ٤
من مث فإن اخلطة، إذ تـشتمل علـى         و. تنفيذ برامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية ومتابعتها وتقييمها        

  . كاء جددالتفاقية، فهي ترمي إىل تعزيز التزامات الشركاء احلاليني وإدماج شراإلجنازات املتصلة با

  :وتشمل متابعة أهداف خطة السنوات العشر  - ٥

ة يف خطة السنوات العشر على املستوى الـدويل واإلقليمـي           ـمتابعة تطور املؤشرات املقترح     )أ(  
  والوطين واحمللي؛

  حتديد العناصر الفاعلة الواجب إشراكها يف هذه املتابعة؛  )ب(  

  غ األهداف احملددة؛حتديد اإلجراءات املناسبة اليت تتيح بلو  )ج(  

 ن شركائها املسامهني يف تنفيذ    ـ ع ة املسؤولة عن سري اإلجراءات فضالً     ـحتديد العناصر الفاعل    )د(  
  ذه اإلجراءاته
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  . تقييم تأثري تلك اإلجراءات  )ه(  

  :وتقترح خطة السنوات العشر مؤشرات رئيسية متصلة بكلّ من األهداف املذكورة  - ٦

  :١اهلدف االستراتيجي   )أ(  

  .تردي األراضي واجلفاف/املتأثرين بالتصحراألشخاص ختفيض عدد : ١ - سني   •

  . اليت يفوق مستوى معيشتها خط الفقر يف املناطق املتأثرة املعيشية نسبة األسرةزياد: ٢ - سني   •

صلون على احلد األدىن من السعرات احلراريـة يف         ختفيض نسبة السكان الذين ال حي     : ٣ - سني    •
  .تأثرةاملناطق امل

  :٢اهلدف االستراتيجي   )ب(

  .تردي األراضي وباجلفاف/تقليص املساحة اإلمجالية للمناطق املتأثرة بالتصحر: ٤ - سني   •

  .زيادة صايف اإلنتاجية األولية يف املناطق املتأثرة: ٥ –سني   •

  :٣اهلدف االستراتيجي   )ج(

  .يف املناطق املتأثرة) فية والنباتيةالكتلة األحيائية اجلو(زيادة حمزونات الكربون : ٦ -  سني  •

تربية األحيـاء   لالنظم اإليكولوجية احلرجية والزراعية والنظم اإليكولوجية       مساحة  : ٧ - سني    •
  .إلدارة املستدامةل اخلاضعة املائية

  :٤اهلدف االستراتيجي   )د(

ولتخفيف تردي األراضي   /ل املتاح ملكافحة التصحر   ـزيادة مستوى وتنوع التموي   : ٨ - سني    •
  .آثار اجلفاف

 إطـار تردي األراضي وختفيف آثار اجلفـاف يف        /مراعاة مسأليت مكافحة التصحر   : ٩ - سني    •
 .سياسات التنمية وتدابريها

 الواردة يف اخلطة    ٣ و ٢ و ١قياس األهداف   طريقة ل أفضل  "عناصر لتحديد   وتقّدم هذه الوثيقة التوجيهية       - ٧
وحتدد خطة السنوات العشر وتقترح أولويات لتنفيذ االتفاقية،        ". االتفاقيةباخلاصة  االستراتيجية للسنوات العشر    

.  األهداف االستراتيجية الثالثة األوىل واملؤشرات الرئيسية السبعة املتصلة بتلك األهداف          تعكسهاوهي أولويات   
منـة املعقـودة يف   وترد هذه املؤشرات الرئيسية يف االستراتيجية اليت اعتمدها مـؤمتر األطـراف يف دورتـه الثا    

  . يف مدريد٢٠٠٧سبتمرب /أيلول
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وهي ترمي إىل   . تنفيذمهانصائح بشأن عمل منهجي وعملية جيب       لطرح أفكار و  وثيقة  هي  وهذه الوثيقة     - ٨
تتوىل جلنة العلم والتكنولوجيا بوجه التحديد تقييمها ومناقشتها كي يتسىن لالتفاقية بلورة إثارة مسائل ذات صلة 

  .تنفيذ خطة السنوات العشر هذهملتابعة طريقة 

ن الثالث والرابع فيقترحان آأما اجلز.  للنهج املعتمدويتضمن اجلزء الثاين من هذه الوثيقة التوجيهية شرحاً  - ٩
واملستوى اإلقليمي، وهو   . تفكري فيما يتعلق بوضع إجراء متابعة على الصعيد الدويل والوطين واإلقليمي          للعناصر  

 املستويان اآلخران وتفـسريها وقيـاس       وفرها أن يتيح يف اآلن ذاته تنسيق العناصر اليت ي         ط، ميكن وسياملستوى ال 
وحتقيق توافق يف اآلراء بني األطراف بشأن املؤشـرات شـرط           .  وحتليلها احملددةاالجتاهات والتطورات اإلقليمية    

  .أساسي حتماً

  . أمانة اتفاقية مكافحة التصحروقد أعّد هذه الوثيقة مرصد الصحراء الكربى والساحل وحّررهتا  - ١٠

  متهيد - ثانياً
حرصت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر منذ إنشائها على إرساء اإلدارة املناسبة لتنفيذها عن طريق   - ١١

 العمل الوطنية من أجل مكافحة التصّحر وبرامج        برامجوقد مكّنت   . اهليئات الوطنية للتنسيق مع مراكز االتصال     
  : القيام مبا يلي اإلقليمية واإلقليمية منالعمل دون

تيسري تعبئة مجيع اجلهات املعنية مبكافحة التصحر، ال سيما اإلدارات احلكومية املركزية والالمركزية               )أ(  
  واجملتمع املدين والشركاء من الوسط العلمي واملؤسسات اإلقليمية ودون اإلقليمية وشركاء التعاون الدويل؛

   التصحر حبسب البلدان واألقاليم واملناطق؛تصنيف ظواهر  )ب(  

  حتديد اإلجراءات واالستراتيجيات ذات األولوية الواجب تنفيذها على هذه املستويات املختلفة؛  )ج(  

حتديد املؤسسات واجلهات املختلفة املشاركة يف تنفيذ هذه اإلجراءات واالستراتيجيات املتعلقة             )د(  
  مبكافحة التصحر؛

،  للماشـية  إدارة الـنقالت املومسيـة    : بعاد دون اإلقليمية واإلقليمية هلذه الظـاهرة      توضيح األ   )ه(  
  .خلإواهلجرات، واملياه العابرة للحدود، 

 إىل  ومكّنت التقارير اليت طلبت االتفاقية من األطراف تقدميها من متابعة عملية تنفيذها باالستناد حتديداً               - ١٢
 اعتماد هنج قائم على املشاركة أو إنـشاء         وأواإلقليمية ودون الوطنية    مؤشرات مثل حالة برامج العمل الوطنية       

واقترحت األطراف وأقرت جمموعات عديدة من      .  حجم التمويالت اليت رصدهتا الدول     أوهيئات التنسيق الوطنية    
  . الظاهرة وتقييم اإلجراءات املتخذة من أجل مكافحة التصحررصداملؤشرات املتعلقة بعملية التنفيذ و

 حنو قياس وتقييمه تدرجيياًالعمل الوطنية من أجل مكافحة التصحر وقد اجتهت عملية متابعة تنفيذ برامج      - ١٣
أمهية أساسية يف ب مسألة تأثري تنفيذ االتفاقية على ظواهر التصحر سموتت. تأثري تنفيذ االتفاقية على ظواهر التصحر
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كما تقتضي الرجوع على حنو     . ستراتيجية الثالثة األوىل  وتتعلق مباشرة بقياس األهداف اال    . خطة السنوات العشر  
  . ث وخمتلف التقييمات اليت خضعت هلا مشاريع مكافحة التصحروأكثر منهجية إىل البيانات الناجتة عن البح

اإلمكانات اإلمداديـة   بإلدارات، ال سيما اإلدارات الالمركزية يف البلدان النامية،         ا تزود أن    أيضاً بوجي  - ١٤
ولوحظت، هبذا اخلصوص، فوارق    . املناسبة وإرساهلا اءات العلمية والتقنية للحصول على املعلومات العلمية        والكف

   .)١(مهمة بني مناطق البلدان املتأثرة

 من جمموعة من العناصر اليت تردبيانات ال صيغة التقارير الوطنية باستيعاب سمح أن تويستدعي األمر أيضاً  - ١٥
 لألهداف االستراتيجية خلطة    جذاذةُ معلوماٍت معّدةٌ وفقاً   بإتاحة  وميكن  . ها، ومنها العلماء  الفاعلة الواجب حتديد  

تردي /على التصحر(جزء يتعلق بتنفيذ االتفاقية وجزء لقياس تأثريات هذا التنفيذ : جزأينوتشمل السنوات العشر 
  .  خلطة السنوات العشر٣ و٢ و١ُتطبق فيه مؤشرات قياس األهداف ) األراضي

 من جمموعة مـن البـارامترات، وُتقـّدم          إىل ستناداً بارامتر أو قيمة ُتحسب ا     واملقصود باملؤشر عموماً    - ١٦
  نوعيـاً   فحسب بـل وصـفاً      كمياً ال يكون مقياساً  قد   وهكذا فإن املؤشر     )٢(معلومات بشأن ظاهرة أو حالتها    

  :مؤشر ما على أمور من بينهاتوقف جودة  وت.)٣(أيضاً

   املقاييس والبارامترات الالزمة عادة لإلبالغ بدقة عن حالة ما؛ختفيض عدد  )أ(  

  .)٤(تبسيط عملية إبالغ املستعملني بنتائج القياسات  )ب(  

ه العلمي والتقين ورمبا عناصر حسابه من       مدلولغري أن من املهم التمييز يف هذا السياق بني املؤشر ومضمونه و             - ١٧
ع لقيود عديدة مثـل تـوافر البيانـات أو    ـ أخرى، وهو مفهوم خاضوم تطبيق ذلك املؤشر من جهةـة ومفه ـجه

ىل قدرات بشرية ومالية    استناداً إ قرار  الختاذ ال املؤشرات بعمليات   تطبيق  ويتعلق مفهوم   .  الوصول إليها أو نقلها    إمكانية
  . الوطنيةدودملعلومات تكون متعددة القطاعات واالختصاصات وقد تكون أحيانا عابرة للحانقل لىل إجراءات إو

                                                      

تقريـر  "،  ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١١،  ICCD/COP(8)/CST/2/Add.1: اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر     )١(
 ".ايري ومؤشرات رصد وتقييم التصحرمع. إضافة. مذكرة من األمانة. االجتماع اخلامس لفريق خرباء جلنة العلم والتكنولوجيا

 Indicateurs d’environnement, Paris .. ١٩٩٤منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،  )٢(

بني الـدول ملكافـحة اجلفـاف يف  اللجنة الدائمة املشتركة/مرصد الصحراء الكربى ومنطقة الساحل )٣(
، مفاهيم وجتارب يف أفريقيا وآسيا امج العمل اخلاصة مبكافحة التصحروتنفيذ بر مؤشرات األثر. ٢٠٠١، منطقة الساحل

مرصد الصحراء الكربى ومنطقـة  وأمريكا الالتينية، تقرير الرصد والتقييم املقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة،        
 .بني الـدول ملكافـحة اجلفـاف يف منطقة الساحل اللجنة الدائمة املشتركة/الساحل

، SMART (specific, measurable, attainable, realistic, timely (and affordable))ر  ما يقدم معياكثرياً )٤(
 .على أنه املقياس املرجعي لتقييم نوعية املؤشرات املوضوعة
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 حـاالت   مـوجز ويعكس على حنو    . وهكذا، يوضع املؤشر لغرض حمدد وجملموعة معينة من املستعملني          - ١٨
 إىل ١- ب تناول املؤشرات من سني   جيلذلك،  . وإجراءات معينة وكيفية تطورها ويوّجه القرارات الواجب اختاذها       

من املؤشرات مقترحة على الصعيد الدويل، لكنها    املقترحة يف خطة السنوات العشر باعتبارها فئات عامة          ٧- سني
 خمتلفة على األصعدة الدولية واإلقليمية والوطنية واحمللية كما أن طرق حساهبا أو تقـديرها               ميكن أن تتخذ صيغاً   
العلمية وفتح جمـاالت احلـوار       البحوث    من بينها اللجوء إىل    هذه العملية أموراً  ستلزم  وت. التقرييب مل ُتحّدد بعد   

  .نقاش بني العلماء وأصحاب القراروال

مساحة النظم اإليكولوجية   " أي   ٣ من اهلدف    ٢أن املؤشر   على سبيل املثال     أيضاًومن اجلدير باملالحظة      - ١٩
إال إلدارة املستدامة ال ميكن احلصول عليه       لاخلاضعة  " احلرجية والزراعية والنظم اإليكولوجية لتربية األحياء املائية      

  .ملعلومات الواردة من البلدانباالستناد إىل ا

لذلك سوف ُيبحث فيما يلي حموران فيما يتعلق بالصعيدين الدويل والوطين، مث الصعيد اإلقليمي الـذي                  - ٢٠
اقتراحات عملية خبصوص املؤشـرات   : لمستويني السابقني، ويشمل احملوران   فصالً ل م يف هذا السياق     يشكل أيضاً 

خطة السنوات العشر من جهة، واقتراحات بشأن العناصر الفاعلة         احملددة يف    اليت ميكن أن تستند إليها املؤشرات     
  .الواجب إشراكها وكيفية إشراكها يف عملية صياغة التقارير من جهة أخرى

، يف مرحلة أولية، سلسلة مـن        عملياً ، تقترح هذه الوثيقة، اليت تعتمد هنجاً      كليوفيما يتعلق باملستوى ال     - ٢١
 ٧-  إىل سني  ١- املؤشرات من سني  أن تسمح مبعاجلة    اليت ميكن   وات املتاحة على هذا الصعيد      املؤشربشأن  املراجع  

أما خبصوص املستوى الوطين، فتقترح الوثيقة أدوات عمل ترمي إىل تعزيز العناصر . املؤسسات اليت تضعهابشأن و
واألهداف التشغيلية، من جهة، املوجودة، ال سيما يف إطار متابعة برامج العمل الوطنية من أجل مكافحة التصحر  

وحتدد القيمة املضافة اليت حيققهـا      .  لألهداف االستراتيجية خلطة السنوات العشر من جهة أخرى        وفقاًها  وتكييف
ص لمستوى العاملي واملستوى الوطين، مث ُتلخَّ     بالنسبة ل  وضع املؤشرات العلمية والتقنية      يف جمال املستوى اإلقليمي   

  . تلخيصاً جامعاً

ة، تقترح خطة السنوات العشر أن تقدَّم املعلومات املتعلقة بتأثري التنفيذ           كليومن خالل اعتماد مؤشرات       - ٢٢
وميكن االستعانة بالعناصر الفاعلة واملنظمات الدولية واإلقليمية وإشراكها .  الدويل واإلقليمي أيضاً  ينعلى الصعيد 

وهكذا، فإن متابعة تنفيذ هـذه      . االتفاقيةاخلاصة ب ت العشر   يف عملية صياغة التقارير املتعلقة بتنفيذ خطة السنوا       
وينبغي حتديد تلـك   .  على خمتلف املستويات جديدةاخلطة وأهدافها االستراتيجية تقتضي االستعانة بعناصر فاعلة        

  .العناصر الفاعلة ومسامهتها يف عملية صياغة تقارير متابعة تنفيذ خطة السنوات العشر

  عامة خلطة السنوات العشر املتابعة ال- ثالثاً
، لكن هذه املؤشرات كليةميكن أن تستند متابعة خطة السنوات العشر على املستوى الدويل إىل مؤشرات   - ٢٣

  ملتابعة منتظمـة   معلومات على مستوى املناطق والبلدان، وأن تشكل على هذا النحو أساساً          تيح أيضاً   ميكن أن ت  
ضع ملتابعة كلية، ، حتديد مؤشرات خطة السنوات العشر اليت ميكن أن ختوالًأ: لذلك ينبغي). انظر املرفق (إرشادية
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 اليت ميكنها اجلهات العلمية حتديد وتعبئة املؤسسات ومن خالل حبث سريع يف املؤشرات والطرق املوجودة؛ وثانياً        
  .وضع تلك املؤشرات بغية تعزيز أنشطة جلنة العلم والتكنولوجيا التابعة لالتفاقية

مستويات املعلومات الـيت    بشأن  ، عناصر إجابة    شاملةقترح اجلزء التايل، من خالل قائمة مراجع غري         وي  - ٢٤
ويتطرق بال شرح إىل بعض الطرق املتاحة الـيت تـستخدمها بالفعـل      .  مؤشرات خطة السنوات العشر    تقتضيها

 واملؤشـر  .)٥(السنوات العشرملؤشرات خطة إجراء تقييم كلي  مؤسسات دولية أو إقليمية خمتلفة وتبدو مفيدة يف         
أمهية منهجية تستدعي استعمال مناذج حلـساب  من املؤشرات، يشكل  " كلي"حجم  ، بوصفه حصيلة أو     "كليال"

ـ  للتبـسيط و. زمنيةنتظمة وحتديد اجتاهات    املبيانات  ال نقصومتكّن هذه النماذج من تدارك      . املؤشرات  شكل، ي
البيانات األوليـة املـستقاة   فحص املنهج التطبيقي املتمثل يف اصة  وخب،  "دداحمل "نقيض مفهوم هنا  " كليال"مفهوم  

  .أمشلوجتميعها قصد احلصول على نتيجة 

 ذات الصلة مثل نظام املتابعة والتقييم التابع ملرفق البيئـة           شبيهة ربط ذلك باملبادرات ال    ومن املهم أيضاً    - ٢٥
  .  يف إطار اإلدارة املستدامة لألراضيالعاملية وإنشاء نظام مؤشرات لتقييم تأثري مشاريع املرفق

  حتسني ظروف عيش السكان املتأثرين: ١ اهلدف االستراتيجي -  ألف

  تردي األراضي واجلفاف/ املتأثرين بالتصحراألشخاصختفيض عدد : ١- ، املؤشر سني١ اهلدف االستراتيجي

يصعب عملياً  أي ثلث البشرية، عدد األشخاص املتأثرين، املقّدر بنحو ملياري شخص يف العامل،إن رصد   - ٢٦
.  لتقدير الكثافة السكانية يف املناطق املتأثرة      كليةوتوجد طرق تقييم    . دان واملناطق النامية  ـبالنسبة إىل عديد البل   

 هبا على اًوال بد من عرض املنهجيات املستخدمة بالتفصيل ملعرفة ما إذا كانت النتائج تشكل قاعدة بيانات موثوق  
  . وقابلة للمقارنة مع البيانات الصادرة عن خمتلف البلدانكلياملستوى ال

يف منظومة األمـم    " السكان والتنمية "وميكن، على سبيل املثال، االعتماد على العمل املنجز يف موضوع             - ٢٧
 إىل الفارق بني جمموع الـسكان وعـدد سـكان           ستناداًا(املتحدة، وفيه تقدير لعدد سكان األرياف يف البلدان         

 أو على عمل مركز الشبكة الدولية ملعلومات علوم األرض التابع جلامعة كولومبيا فيما يتعلق حبـساب                 ،)احلضر
  .بنهج الرصد الفضائيالكثافات السكانية 

اليت يفوق مستوى معيشتها خط الفقر يف   املعيشية   نسبة األسر    ةزياد: ٢- ، املؤشر سني  ١ اهلدف االستراتيجي 
  املناطق املتأثرة

يمات الفقر الريفي موضوع دراسات منهجية دولية عديدة خلصت إىل نتائج مهمة، وهـذه              كانت تقي   - ٢٨
وال بد من استعراض املنهجيات املستخدمة واعتمادها إذا مـا        .  على مستوى البلدان واملناطق    النتائج متاحة أيضاً  

ويتيح هذا . التطورات املقبلةثبات تقّرر االحتفاظ بالتقييمات املتاحة بوصفها حالة مرجعية ميكن االستناد إليها يف ا
                                                      

 Land decline in Land rich-Africa, a creeping disaster in the making, Vlek, Quangتقدم الوثيقة )٥(

Bao,Tamene, ZEF-CGIAR ،على سبيل املثال جمموعة من املؤشرات املفيدة ملتابعة خطة السنوات العشر٢٠٠٨ ،. 
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وعلى سبيل املثال، تقدم بوابة الفقر الريفي اليت يزّودها باملعلومات كـل مـن              .  الوقت واملوارد   يف النهج توفرياً 
الصندوق الدويل للتنمية الزراعية والبنك الدويل سلسلة من البيانات والطرق املتعلقة بتقييمات الفقـر الريفـي،                

  . لى الصعيد اإلقليميوبوجه التحديد ع

مـن  احلـد األدىن    حيصلون علـى    ختفيض نسبة السكان الذين ال      : ٣- ، املؤشر سني  ١ اهلدف االستراتيجي 
  يف املناطق املتأثرة السعرات احلرارية 

 لعقـد   غـىن عنـه   السيشكل القيام بتعداد وتقييم للنظم املختلفة القائمة ألغراض اهلدف املعلن أساساً   - ٢٩
وتوجد، على املستوى   .  الطريقة أو الطرائق الواجب االحتفاظ هبا على املستوى اإلقليمي والدويل          مناقشات بشأن 

ونذكر على  . اإلقليمي، نظم إقليمية لإلنذار من اجلفاف تقوم بتقدير حاالت النقص الغذائي قبل حدوثها وبعده             
ل يف غرب أفريقيا، اليت وضـعت هلـذا   سبيل املثال اللجنة املشتركة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة الساح   

  .منهجيات لتقييم القابلية للتأثر ، بالتعاون مع شركاء يف التعاون الدويل،الغرض

   املتأثرةاإليكولوجيةحتسني حالة النظم : ٢ اهلدف االستراتيجي -  باء

  تردي األراضي وباجلفاف/رتقليص املساحة اإلمجالية للمناطق املتأثرة بالتصح: ٤-، املؤشر سني٢ اهلدف االستراتيجي

ميكن أن يكون تقليص املساحة اإلمجالية للمناطق املتأثرة بتردي األراضي والتصحر موضوع تقييمـات                - ٣٠
 أو إىل نبايتغطاء ال إىل الرقم القياسي لل وإقليمية تعتمد على أساليب منها االستشعار عن بعد، باالستناد مثالً كلية

 االتفاقية إىل يف إطارذا النوع من املؤشرات منذ السبعينات دون التوصل حىت اليوم ويناقش ه. خرائط تعرية التربة
غري أن من الالزم فيما يبدو اختيار طريقة تتيح متابعة منتظمة هلذا            .  التصحر لرصدتوافق آراء بشأن استخدامها     

  . االتفاقيةيف إطار املؤشر 

ث شراكات من أجل متابعة ظاهرة تردي األراضـي         وقد سبق أن أقامت ثلة من املنظمات ومراكز البح          - ٣١
والغطاء النبايت، وُيذكر من بينها شراكة منظمة األغذية والزراعة والتقييم العاملي لتدهور التربة منذ الثمانينـات                

 عملية تقيـيم الـنظم      ، يف فترة أحدث   ،والتسعينات، أو من أجل وضع خالصة األعمال القائمة كما سعت إليه          
  .يف األلفيةاإليكولوجية 

والنتائج القائمة واملؤشرات ذات الصلة احملسوبةُ بالفعل ميكن أن تشكل احلاالت املرجعية ملتابعة هذا اهلدف               - ٣٢
وسيتعني دراسة إمكانات نقل هذه الطرق أو تكييفها علـى  . كليمن أهداف خطة السنوات العشر على املستوى ال   

  .مبزيد من التفصيلشر وتطويره على الصعيد الوطين مستوى البلدان حبيث يتسىن هلا وضع هذا املؤ

 إىل بيانـات     طرق متكن من التمييز بني تأثري كمية األمطار وتأثري الضغط الدميغرايف استناداً            وتوجد مثالً   - ٣٣
 مبادرات دولية عديدة، مثل مشروع تقييم تردي األراضي القاحلة، الذي خيتـرب             مثةو. ناجتة عن الرصد الفضائي   

 العديد من البحوث العلميـة املتعلقـة      تقترح ويطّورها يف قارات عدة، أو الدراسة االستقصائية للتصحر،       أدواته  
 مـن تبـّين تطـور       وعالوة على ذلك، متكّن مناذج متعلقة مبخاطر تعرية التربة أيضاً         . مبتابعة املساحات املتردية  

املنظومة العاملية (ع منظمة األغذية والزراعة وتشكل مشاريع رصد األرض، مثل مشرو. املساحات املتردية واستباقه
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) ٢٠٠٠ الغطاء النبايت العاملي يف عام       -  معهد التنمية واالستدامة     - مركز البحوث املشترك    ) (لنظم رصد األرض  
قيمة ملتابعة مؤشرات رئيسية كمؤشرات إجنازات وبيانات املفوضية األوروبية بشأن الغطاء النبايت وشغل األراضي 

وأعمال وزارة ) مركز البحوث املشترك(كذلك ميكن أن تشكل أعمال املفوضية األوروبية  . وات العشر خطة السن 
بشأن التعرية املائية للتربة األساس ملناقشات ترمي ) إدارة احملافظة على املوارد الطبيعية(الزراعة يف الواليات املتحدة 

لكن هناك  . للمؤشرات الرئيسية خلطة السنوات العشر    إىل حتديد واختيار املؤشرات الواجب االحتفاظ هبا كسند         
  . أصحاهباينبغي يف هذا الصدد حتديدها وحتديد أخرى أعماالً

  يادة صايف اإلنتاجية األولية يف املناطق املتأثرةز: ٥- ، املؤشر سني٢ اهلدف االستراتيجي

 بالنسبة إىل املؤشـر الـسابق،       ميكن إجراء هذا التقدير على املستوى الدويل واإلقليمي، كما هو احلال            - ٣٤
إال أن توافق اآلراء بشأن الطريقة وحتديد . للغطاء النبايتباالستناد إىل حسابات إحصائية مشتقة من الرقم القياسي 

  .املؤسسات الرئيسية الكفيلة بإجرائه شرط أساسي

   فعاالًحتقيق فوائد عامة من تنفيذ االتفاقية تنفيذاً: ٣ اهلدف االستراتيجي -  جيم

يف ) الكتلة األحيائية اجلوفيـة والنباتيـة     (زيادة حمزونات الكربون    : ٦- ، املؤشر سني  ٣ اهلدف االستراتيجي 
  املناطق املتأثرة

 منهجية بـشأن هـذه      أجرت اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وجهات معنية شىت حبوثاً             - ٣٥
فة، ويف فترة أحدث، يف إطار خفض االنبعاثات النامجة عـن إزالـة             اجلوانب، ال سيما يف إطار آلية التنمية النظي       

وسيكون من املناسب تشكيل أفرقة حبث وعمل مشتركة بني االتفاقيتني بغية حتديد طريقة ميكن . الغابات وترديها 
  .يهماتأن تستخدم يف كل

ية والنظم اإليكولوجية   النظم اإليكولوجية احلرجية والزراع   مساحة  : ٧- ، املؤشر سني  ٣ اهلدف االستراتيجي 
  إلدارة املستدامةللتربية األحياء املائية اخلاضعة 

ال ميكن تناول هذا املؤشر إال على صعيد وطين باالستناد إىل املعلومات املتاحة بشأن ما ُينفذ يف البلدان                    - ٣٦
 إعمال الالمركزيـة يف  ويشمل هذا املؤشر أيضاً. اإليكولوجيةمن مشاريع اإلدارة املستدامة ملختلف أنواع النظم    

وبالفعل، يتوخى هذا النهج الالمركزي تيسري اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية بإشـراك            . إدارة املوارد الطبيعية  
  .السلطات واجملتمعات احمللية يف حتديد طرق اإلدارة وتنظيمها

   االستنتاجات-  دال

   خلطة السنوات العشرالكليةتابعة املمتطلبات  - ١

  :عملية متابعة علمية وتقنية ما يليبدء تقتضي    - ٣٧
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أن ُتختار لتقدير كل مؤشر من مؤشرات خطة السنوات العشر وُتعتمـد منهجيـة أو بعـض                   )أ(  
وُيوصى باتباع هنج عملي .  أو دويل أو إقليميكلينتائجها وميكن وضعها على أساس اليت ميكن مقارنة نهجيات امل

وينبغي أن تكون البيانات احملّصلة متاحة ومصنفة . إىل حالة مرجعيةلتوصل مسبقاً   اإلجنازات وا بغية االستفادة من    
  ؛لصعيد الدويل واإلقليمي والوطين على امكانياً

 نـسب وينبغي حتديد أ  : ملؤسسات العلمية والتقنية اليت تقدم تلك البيانات      ربط ا إقامة شبكات ل    )ب(  
 كاملنظمات التقنية الدولية التابعة ملنظومة األمم املتحدة ومنـها          عداد هذه البيانات بأقل تكلفة ممكنة،     إلاهليئات  

منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة للتربية             
حث العلمي الدولية واإلقليمية  عن مراكز الب ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، فضالً،والعلم والثقافة

  . والوطنية واهليئات اإلمنائية الدولية ومنها مرفق البيئة العاملية والبنك الدويل والصندوق الدويل للتنمية الزراعية

  عملية اختيار املؤسسات - ٢

. بكاتتحديد العناصر الفاعلة يف وضع البيانات وإتاحتها داخل الـش         تسمح ب ينبغي إقرار عملية اختيار       - ٣٨
يتيح تـوفري هـذه     احتاد  من أجل تشكيل    التقدم بعروض    مراحل متتالية مثل طلب      وميكن أن تشمل العملية مثالً    

نة العلم والتكنولوجيا ذاهتا جلجلنة العلم والتكنولوجيا، وتفاهم بني االحتاد ومكتب (البيانات، وتشكيل فريق عمل 
 هنائي إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وإقامة شـبكة          عرضمي  ، وتقد )وجمموعة من اخلرباء واملمثلني اإلقليميني    

وينبغي أن تقدم املؤسسات العامة املختارة هذه اخلدمة جمانـا يف           . ملعنية بإعداد البيانات  االحتاد ا مؤسسات  ربط  ل
  .وميكن تقييم وظيفة هذه الشبكة ومدى مالءمتها بصورة منتظمة. إطار مسامهتها يف االتفاقية

  املناطق العلمي والتقيندور  - ٣

.  وتفسريها وتقييمهاكلي يف حتليل املؤشرات املوضوعة على املستوى ال مهماًتؤدي املناطق دوراًيتوقع أن   - ٣٩
وميكن إشراكها يف عملية اختيار املنهجيات املناسبة لكل مؤشر، كما ميكن إشـراك بعـضها يف وضـع تلـك                    

لربط بني هذه األعمال وقياس األهداف االستراتيجية الذي تضطلع  على حسن اوميكن أن تسهر أيضاً  . املنهجيات
  .به البلدان

  كليحدود التقييم ال

 املقدمة ال متكن البلدان من احلصول على معلومات كافية لوضع استراتيجياهتا الرامية   كليةإن املؤشرات ال    - ٤٠
. يات التردي اجلارية وظروف التجدد املثلىوال تتيح هذه املؤشرات القيام بتحليل دقيق لعمل. ىل مكافحة التصحرإ

 تسّهل أعمال االتفاقية وتثري النقاشات وتساهم يف املتابعة الواجب إجراؤها علـى  إرشاديةلكنها تقدم قياسات    
  . رشد هبا البلدان أن تستمستوى املناطق وميكن أيضاً
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  سائل املتاحةوال تعزيز املتابعة على املستوى الوطين بتعزيز - رابعاً
   ضرورة نظم الرصد الوطنية ملتابعة خطة السنوات العشر-  ألف

  تابعة على املستوى الوطينضرورة امل

 وفقاً لعملية نّصت عليها مقـررات       تصوغ الدول األطراف يف االتفاقية، التقارير املتعلقة بتنفيذ االتفاقية          - ٤١
يف إطار متابعة خطة السنوات     ضروري  ان،  البلدمن  املستوى الوطين، أي    املؤشرات على     ميقدتو. مؤمتر األطراف 

  .فعلى هذا املستوى توضع وُتنفّذ بالفعل سياسات التنمية الريفية ومكافحة التصحر. العشر

 خلطة السنوات العشر، وإن كانت طريقـة مفيـدة          كليةوهكذا، فإن إقامة شبكة علمية تعىن باملتابعة ال         - ٤٢
وال تعطي حتديداً  املستوى الدويل واإلقليمي  صاف املنشودة ألهنا خت   والزمة، ال ميكن أن تكون كافية لبلوغ األهد       

التردي / بتحليل دقيق حلاالت التصحرسمحأية وسيلة للمشاركة يف هذه املتابعة من جهة، وال تأو البلدان أي دور 
 الـسنوات   تابعة تنفيذ خطة  الالزمة مل لذلك، جيب أن تواصل البلدان تنمية القدرات        . من جهة أخرى  يف كل بلد    

  . العشر واالتفاقية

وتقتضي متابعة تنفيذ خطة السنوات العشر على مستوى البلدان مواصلة اجلهود املبذولة بالفعل يف جمال                 - ٤٣
واتُّخذت يف هذا الصدد مبـادرات عديـدة   . بيانات متعددة القطاعات ملتابعة التصحرمن  ما يلزم   جتميع وإتاحة   

تفكري بشأن قياس   يستند إليه ال    مرجعياً  ويشكل قياس األهداف التشغيلية إطاراً     .بشأن اختيار املؤشرات ومتابعتها   
  . ومن املهم بالفعل أن ُتنّسق العمليتان وأن تثري إحدامها األخرى. األهداف االستراتيجية

   يف جمال الرصد الوطين واحملليالوسائل املتاحة تعزيز -  باء

  تقدمي مؤشرات خطة السنوات العشر - ١

 اجلهود املنهجية الرامية إىل التنسيق اإلقليمي بني الطرائق الوطنية واحملليـة            جيب أن تدعم االتفاقية   ف  كي  - ٤٤
سـتخدام منـهجيات    التوصية با بيانات البلدان؟ ميكنها    بني  قارنة  املتردي األراضي، حبيث يتسىن     /لرصد التصحر 

تابعة خطـة   املتعلقة مب ؤشرات  املعلومات و امل  حساب دقيقة أو شرح هذه املنهجيات يف التقارير الرامية إىل تقدمي          
وميكن إعادة اسـتخدامها    . وهذه الطريقة مستخدمة بالفعل ملتابعة األهداف التشغيلية لالتفاقية       . السنوات العشر 

  .وتكييفها ملتابعة األهداف االستراتيجية

لدان املستخدمة لقياس األهداف جذاذة معلومات البإعادة النظر يف ، ميكن لتمهيدوعلى حنو ما اقُترح يف ا  - ٤٥
لقيـاس  منفصلني، خيصص أحـدمها      جزأين   وميكن أن تتضمن مثالً   . التشغيلية وتكييفها وفقا لألهداف اجلديدة    

 اليت ينبغي إعادة وعالوة على جذاذات معلومات البلدان. لقياس األهداف االستراتيجيةاآلخر األهداف التشغيلية و
عناصر الفاعلة احملددة لتقدمي البيانات واملؤشرات االستراتيجية عن العناصر الفاعلة يف ، ميكن أن ختتلف الالنظر فيها

  . إطار األهداف التشغيلية
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 لألدوات الرامية إىل تنظيم وضع املؤشرات االستراتيجية ودعمه يف إطـار            منوذجاًويعرض اجلدول أدناه      - ٤٦
  .متابعة خطة السنوات العشر

  البيانات الالزمة حلساب مؤشرات خطة السنوات العشر: ١ األداة املنهجية: ١اجلدول 

 *القيمة املرجعية قيمة املؤشر طرائق احلساب/طريقة البيانات الالزمة 
     ١اهلدف االستراتيجي 

     ١- املؤشر سني
     ٢- املؤشر سني

     ٢اهلدف االستراتيجي 
...     

  . مثالًكلياملؤشر احملسوب على املستوى ال  *  

خطة السنوات العشر على املستوى الوطين ملتابعة وضع املؤشرات الوطنية يف وتقدمي املنهجيات املستخدمة   - ٤٧
جذاذة معلومات  : وتتمثل أدوات اجلمع الرئيسية يف    . ةكلينتائج التقييمات ال  ب هذه النتائج    ربطسُيتيح العمل على    

  .ن من حساب املؤشراتة واإلحصاءات الوطنية اليت متكّالبلدان بصيغتها املكيفة وجذاذات الدراسات االستقصائي

  خرائط املواقع املستفيدة من إجراءات مكافحة التصحررسم  - ٢

تردي األراضي، وفتـرات    /إن قيام اهلياكل الوطنية للبلدان برسم خرائط تبّين مشاريع مكافحة التصحر            - ٤٨
أداة أساسية ملتابعة   يشكل  باألمر، والبلديات املشاركة،    تنفيذها، واإلجراءات الرئيسية املتخذة، والسكان املعنيني       

  : إىل التصنيف التايلوميكن عرض هذا الكشف حبسب املواضيع، باالستناد مثالً. تنفيذ خطة السنوات العشر

  إعادة التحريج احملض؛  •
  تقليدية؛العارف املاحلراجة الزراعية املعتمدة على   •
  ى الغطاء النبايت؛هتيئة غابات طبيعية واحملافظة عل  •
  احملافظة على املياه والتربة؛  •
  اإليكولوجيا الزراعية؛  •
  األنشطة املدرة للدخل؛  •
  االئتمان الريفي بالغ الصغر؛  •
 .االبتكاراتحتديد   •

وميكن أن تقوم أفرقة خرباء معتمدة من قبل االتفاقية بتقييم البعض من هذه اإلجراءات من حني آلخـر                    - ٤٩
  مؤشرات خطة السنوات العشر وباستخدام منهجيات تؤيدها االتفاقية أو تكون مشروحة شـرحاً             باالستناد إىل 

  . إىل التجارب اجلارية يف جمال رصد التصحر على املستوى احملليوميكن أن تستند تلك التقييمات أيضاً. وافيا
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أدق ومتعـددة األبعـاد      نات، ميكن للبلدان أن تكّمل هذه املؤشرات الوطنية على حنو مفيد ببيا           وأخرياً  - ٥٠
  . تردي األراضي/، بغية حتسني فهم عمليات التصحردها احملليةمراصتوفرها 

  فائدة شبكات الرصد احمللي

 باالعتماد على الرسم املنتظم     النبايتالغطاء  املراصد احمللية، تبّين املتابعة احمللية للحياة النباتية و       فيما يتعلق ب    - ٥١
وميكن أن تقترن هذه املتابعـة      .  ودرجة ترديها أو جتددها ونوعه     إليكولوجية النظم ا  خلرائط شغل األراضي تطورَ   

وُتمكّن املتابعة االجتماعية االقتصادية من قياس تطور مستوى        .  احتباس الكربون يف التربة والنباتات     تثبيتمبتابعة  
، توفر املتابعة املؤسسية املعلومات املتعلقة وأخرياً.  قابليتهم للتأثر من الناحية الغذائيةمدىمعيشة السكان احملليني و

فمن املمكن إذن اسـتيفاء مجيـع       . بإدارة املوارد الطبيعية احملددة واملنفذة، يف إطار الالمركزية، يف إقليم املراصد          
  . وتفسري نتائجها بأسلوب حتليلي ال يقتصر على الوصف وحده٧-  إىل سني١- املؤشرات من سني

املراقبة اإليكولوجية طويلة األجـل وأجهـزة       وراصد  املشبكة  إجنازات  ، ستشكل   الًوعلى هذا النحو مث     - ٥٢
األجهزة الوطنية للمراقبة البيئية يف مناطق أفريقيا احمليطة بالصحراء جتارب ينبغي تثمينـها           وإنشاء  املتابعة والتقييم   

 الالمركزية إىل تقدمي مؤشرات مفيدة وترمي هذه الربامج القائمة على تعزيز قدرات اإلدارات الوطنية أو. وتعزيزها
واملنهجيات املستخدمة معتمدة من    . تردي األراضي وفهم آلياهتا   /ملتابعة تأثريات إجراءات مكافحة ظاهرة التصحر     

  .قبل جلان خرباء دولية ومشروحة بالتفصيل كما أهنا يف املتناول

  اهليكل املؤسسي - ٣

 العشر على مستوى البلدان، االعتماد على اهليكل املؤسسي         ميكن، ألغراض تنظيم متابعة خطة السنوات       - ٥٣
الوطين املستخدم بالفعل، مثل وزارات البيئة أو اهليئات الوطنية املعنية بالتنسيق بني اإلدارات والشركاء من الوسط 

  . العلمي من أجل وضع مؤشرات متابعة وطنية وحملية تساهم يف التكامل بني القطاعات

 ألداة تتيح تنظيم تقدمي املؤشرات ويعرض اجلدول التايل مثاالً   . اقبة نوعية البيانات واملعلومات املعّدة    وال بد من مر     -٥٤
  .وينبغي تشجيع أية مبادرة من شأهنا تيسري مجع البيانات الالزمة لتقدمي التقارير إىل االتفاقية. على املستوى الوطين

  املتابعةطرائق وضع مؤشرات : ٢األداة املنهجية : ٢اجلدول 

 *تاريخ آخر مراقبة للنوعية تواتر اإلعداد هيكل إدارة املعلومات  املعلوماتأدوات مجع 
     ١اهلدف االستراتيجي 

     ١- املؤشر سني
     ٢- املؤشر سني

     ٢اهلدف االستراتيجي 
     ٣اهلدف االستراتيجي 

...     

  .مع بيان املصدر  *  
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ؤسسات العلمية الوطنية واإلقليمية فهمها جملاالت البحث ذات الصلة وركزت          وبصفة عامة، حّسنت امل     - ٥٥
  : ما يلياهتمامها على

  مراصد املراقبة البيئية؛  )أ(  

  ؛ئيةتكنولوجيا األحياالمقاومة اجلفاف بتطوير   )ب(  

  اخلرائط املواضيعية؛رسم تطوير الرصد الفضائي وتثمني   )ج(  

  ريب؛تعزيز القدرات عن طريق التد  )د(  

  .تقنيةابتكارات البحث عن   )ه(  

 تتزايـد ويف سياق عمليات إرساء الدميقراطية والالمركزية اجلارية يف معظم البلدان املتأثرة بالتـصحر،                - ٥٦
وقد فُهمت مراعاة احتياجات الـسكان احمللـيني        . مستخدمي املوارد الطبيعية احملليني   و احمللي   جملتمعة ا ـمسؤولي

فـإن  لذلك  . جديدة) إجراءات(وارد الطبيعية، وهو ما يفضي إىل مبادرات        ـت إدارة امل  وأدجمت يف استراتيجيا  
تنتشر على نطاق واسع باعتبارها وسيلة لضمان األمن الغـذائي          " بالري احملدود "زراعة احملاصيل يف غري موامسها      

  .والتكيف مع تقلب املناخ

  وى اإلقليمي القيمة املضافة للتنسيق العلمي والتقين على املست-  جيم

 على املستوى احمللي يف خمتلف املنفذةُينصح بإجراء تنسيق علمي وتقين إقليمي بني عمليات الرصد الوطنية   - ٥٧
 أدىن من   وبالفعل، يكفل هذا التنسيق قابلية املعلومات اليت تقدمها البلدان للمقارنة وميكن أن يؤمن حداً             . البلدان

لخرائط اليت تبني لإقليمي  بدمجوقد يكون من املفيد القيام . هابعينمنطقة يف ن  البيانات املشتركة بني خمتلف البلدا    
  .بعينها عن التقارير اليت تقدمها بلدان منطقة  فضالًخمتلف مشاريع مكافحة التصحر اجلارية حالياً

هـا علـى     باتباع صىوميكن أن يتمثل دور املناطق يف هذا السياق يف املشاركة يف حتديد املنهجيات املو               - ٥٨
كما ميكن أن تساهم يف تقييمات      . املستوى الوطين، من خالل تنظيم مشاورات وطنية وإقليمية وتعزيز القدرات         

تردي األراضي من زاوية مؤشـرات      /تأثري اإلجراءات املتخذة يف خمتلف البلدان من أجل مكافحة التصحر         اخلرباء  
  .لبيانات املعّدة يف مراقبة نوعية اخطة السنوات العشر، وأن تشارك أيضاً

 يف بلدان خمتلفة داخـل      وعملية متابعة تأثريات إجراءات مكافحة التصحر وتقييمها ميكن أن ُتنظم مثالً            - ٥٩
 اجلدار األخضر للصحراء والساحل    مبادرةُوضعته  وهذا املبدأ   .  نتائجها على ذاك املستوى    ّمعوأن جت بعينها  منطقة  

  . جتمع الساحل والصحراءاليت يتوىل تنسيقها االحتاد األفريقي و
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   استنتاجات وتوصيات بشأن املراحل الواجب اتباعها- خامساً
  كلي املستوى ال-  ألف

لتقـدير  جيب أن يكون التقييم العلمي والتقين الكلي مسبوقاً بتحديد توضيح واعتماد أنسب املنهجيات                - ٦٠
العمل بالتعاون مـع مكتـب جلنـة العلـم          وينبغي أن ُينجز هذا     . املؤشرات الستة األوىل خلطة السنوات العشر     

جلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة اسـتعراض تنفيـذ        ( االتفاقية   يف إطار ُيعتمد  أن  والتكنولوجيا وأمانة االتفاقية، و   
وينبغي أن تستفيد   . العاملي واإلقليمي الكلي يف املقام األول باملستويني       التقييم العلمي والتقين     تعلـقوي). االتفاقية

 علـى  اإلرشـادية " أدىن من املتابعـة    ة، على حنو يكفل حداً    ـن املؤشرات املوضوع  ـان بأقصى ما ميكن م    البلد
  .املستوى القطري

 من منظمات دولية أو إقليمية ومراكـز        - ديدها  اليت سيجري حت  وينبغي أن تتكفل شبكة من املؤسسات         - ٦١
وينبغي، ألغراض هذا   . ة منتظمة إىل االتفاقية   بتقدمي مؤشرات خطة السنوات العشر بصور      - حبث وهيئات إمنائية    

ميكن على سبيل املثال و. ، تثمني املنهجيات واملؤشرات القائمة كي يتسىن استخدامها كحالة مرجعيةكليالتقييم ال
 كل سنتني، على أن يؤخذ يف احلسبان مبعدل مرة، اليت تعّبر عن تغريات، ٦-  إىل سني١- املؤشرات من سنيتقدمي 

، )أربع سـنوات مـثالً    (توسط  املجل  األ، و )سنة مثالً (قصري  الجل  األ:  عن ثالث فترات حلساب التغري     ما ال يقل  
  ).سبع سنوات أو أكثر مثالً(طويل الجل األو

 الكلية، ويف شرح بعض النتائج      الطرقوميكن إشراك الكفاءات العلمية والتقنية للمناطق يف عملية اختيار            - ٦٢
تفـسري  ال،  وميكنها أن تدعم بانتظام، كل أربع سنوات مـثالً        . رات وإعدادها ـوحتليلها، وحساب بعض املؤش   

 ميكن أن تتم على متابعة خطة السنوات العشراإلبالغ بشأن   وهكذا فإن عملية    . الكليةنتائج التقييمات   اإلقليمي ل 
  . املستوى اإلقليمي

  اخلاصة باملستوى الكليالتوصيات 

القيام على أفضل حنو بقياس اهلدفني    " املستوى الدويل وتتعلق بكيفية      يوصى بإجراء دراسة أدّق تستهدف      - ٦٣
وميكن أن يتمثل ذلك يف دراستني خمصصتني تتناول كل منهما فئة عامـة مـن               ". التفاقيةل ٢ و ١االستراتيجيني  

لعلميـة  على املستوى الدويل اجلوانـب ا     وتستعرض   -  أي الفئة االجتماعية االقتصادية والفئة البيئية        - األهداف  
 عن املؤسسات وستمكن هذه الدراسة من حتديد املؤشرات والطرق املتاحة، فضالً. والتنفيذية للمؤشرات املقترحة 

 ميكنها إعدادها بـصورة      اليت واملنظمات ومراكز وشبكات البحث الدولية واإلقليمية اليت تعّد هذه املؤشرات أو          
 عن نوعيـة     فضالً كليةستخدمة حلساب هذه املؤشرات ال    الرئيسية امل بوضوح الطرق    الدراسة   عرضوست. منتظمة

  . الدويل واإلقليمي والوطين أينتائجها وفائدهتا على املستويات الثالثة

، يوصى بالشروع يف دراسة خمصصة يف إطار أفرقـة العمـل            ٣وفيما يتعلق بقياس اهلدف االستراتيجي        - ٦٤
إذ ميكن استخدام املنهجيات املعتمدة واإلعداد املنظم       . مة ريو املشتركة بني االتفاقيات الثالث الناشئة عن مؤمتر ق       

بالفعل لبعض مؤشرات متابعة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية التنوع األحيائي ملتابعة خطة السنوات               
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لدراسـات  وبالنسبة إىل املؤشرات املشتركة األخرى اليت مل توضع بعد، ميكن أن يتيح هذا النوع مـن ا                . العشر
  .  ال يستهان هبا لتنفيذ اتفاقات ريو الثالثة حجموالتبادل حتقيق وفورات

الكربون يف التربة والنباتات وبالصالت بني      ختزين   بطرق   ويف خطة السنوات العشر يتعلق التآزر حتديداً        - ٦٥
ه بشأن التكيف مع تغري وسيتضمن العمل اجلاري إجناز. إليكولوجية نوعية النظم ارصدالتصحر والتنوع األحيائي ل

تتعلق بوجه التحديـد    املناخ، ال سيما وضع مؤشرات ملتابعة التكيف، مؤشرات مشتركة بني االتفاقيات الثالث             
  .الوسط الريفيبكل ما له صلة ب

 أرضية مشتركة   أيضاً" اإليكولوجيةاخلدمات اليت تسديها النظم     " يتيح املفهوم احلديث املتمثل يف       وأخرياً  - ٦٦
 مالئمة ميكن فهمها   مؤشرات   قدميويرمي ذلك يف هناية املطاف إىل ت      . أعمال منّسقة بني االتفاقيات الثالث    ز  جناإل

وميكن يف هذا السياق، وضع برامج حبث تشغيلية . على خمتلف املستويات حبسب قدرات اجلهات املكلّفة بإعدادها
  . مشتركة بني االتفاقيات الثالث

  املستوى اإلقليمي -  باء

فهي .  يف عملية قياس أهداف خطة السنوات العشر مهماًتؤدي املؤسسات العلمية والتقنية اإلقليمية دوراً  - ٦٧
 على املستوى اإلقليمـي نتـائج       تفسرأي تقدم بعض املؤشرات و    :  كما سبق ذكره   كليةتشارك يف التقييمات ال   

لية إبالغ إقليمية بشأن متابعة خطة السنوات عمميكن أن تسهم يف و.  إىل معارفها اخلاصة استناداًكليةالتقييمات ال
  .تردي األراضي/ حتسني االستراتيجيات اإلقليمية القائمة يف جمال مكافحة التصحريفالعشر و

وتشارك تلك املؤسسات أيضا يف التقييمات احمللية من خالل تنسيق اجلوانب املنهجية والتقنيـة علـى                  - ٦٨
ونشر طرق رصد مكيفة ومنسقة بني البلدان وتطبيقها، وإعداد مـوجز           أي تعزيز القدرات،    : املستوى اإلقليمي 
 علـى الـصعيد     لخص أن ت  كما ميكنها أخرياً  . مؤشرات املعلومات احمللية الواردة من البلدان     ، و إقليمي مواضيعي 

ة  يف التقييمات املواضـيعي    أن تشارك اإلقليمي نتائج عمليات رسم اخلرائط الوطنية إلجراءات مكافحة التصحر و         
  .لتأثريات تلك اإلجراءات يف إطار متابعة خطة السنوات العشر

  التوصية اخلاصة باملستوى اإلقليمي

ما فتئ عدد العناصر الفاعلة على الساحة اإلقليمية يتزايد، ويضطلع كل من تلك العناصـر بواليـات                   - ٦٩
ن من املفيـد إذن تقيـيم هـذه         فسيكو. النقايب أو السياسي  /واختصاصات خمتلفة، منها التقين ومنها االجتماعي     

ومن الواضح أن تعـداد هـذه       . القدرات اإلقليمية من حيث مشاركتها املمكنة يف متابعة خطة السنوات العشر          
كما يشمل املراكز اإلقليميـة، واملنظمـات   . القدرات يشمل شبكات الربامج املواضيعية لالتفاقية القائمة بالفعل   

اسية، واحتادات املنظمات غري احلكومية املعنية بالتنمية الريفيـة ومكافحـة           احلكومية الدولية أو املؤسسات السي    
  . منظمات املنتجني الزراعينيأو تردي األراضي، واحتادات رابطات /التصحر

خمتلف الكفاءات املتاحة على الصعيد اإلقليمي، يكون هناك أساس مشترك لدراسة وبناء عليه، يوصى بأن   - ٧٠
وال يقتصر األمر على    . تابعة خطة السنوات العشر   املؤسسية والسياسية املوجودة واحملتملة مل    أي الكفاءات التقنية و   
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 يف األطر وسبل التعاون األفقي الواجب إرساؤها علـى هـذا            التفكري أيضاً يشمل  استعراض احلالة الراهنة وإمنا     
 خريطـة كاملـة ومتـسقة       تنظيم اجتماعات إقليمية منسقة، هبدف رسم     حتقيق ذلك ب  وميكن  . الصعيد مستقبال 

  .للمراحل املختلفة الالزمة إلنفاذ خطة السنوات العشر) خريطة طريق( للقدرات اإلقليمية ووضع خمطط ملموس

   املستوى الوطين-  جيم

فمتابعة خطة السنوات   . إن إعداد البلدان األطراف ملؤشرات متابعة خطة السنوات العشر ضروري أيضاً            - ٧١
ـ  وينبغي توصية البلدان    . تيسر حتديث االستراتيجيات الوطنية ملكافحة التصحر     العشر من شأهنا بالفعل      ضع بأن ت

ال غىن  ويشكل هذا العمل األساس الذي      . خرائط ملختلف اإلجراءات واملشاريع الرامية إىل مكافحة التصحر       بانتظام  
 ميكن  ه األعمال على أحسن وجه،    وإلجناز هذ . تابعة خطة السنوات العشر وتنفيذ االتفاقية على املدى الطويل        عنه مل 

برامج العمل الوطنية ملكافحة وتقييمها،  املؤسسية والتقنية الناجتة عن إنشاء أجهزة متابعة    اإلجنازاتاالعتماد على   
  . التصحر مثل هيئات التنسيق الوطنية أو أي هيئة وطنية متعددة القطاعات ممثلة يف االتفاقية

 للمؤشرات األساسية السبعة خلطة السنوات      ت البلدان واستكماهلا وفقاً   جذاذات معلوما مراجعة  وينبغي    - ٧٢
ولكل بلد ملء احلرية يف استخدام أو حتديد املنهجيات اليت متكنه من احلصول على املؤشرات األقرب إىل                 . العشر

  .االتفاقيةتلك الواردة يف خطة السنوات العشر وشرح تفاصيل املنهجيات املستخدمة يف التقارير املقدمة إىل 

وميكن يف هذا الصدد التوصية بتحديث املعلومات املتعلقة مبختلف األطر والقـوانني واالسـتراتيجيات                - ٧٣
القـوانني الزراعيـة   : تردي األراضي وقائمة املؤشرات اليت تيسر متابعة تنفيذها، مثـل /الوطنية املتصلة بالتصحر  

اخ واستراتيجيات احلفاظ على التنوع األحيـائي واألطـر         والعقارية وخطط العمل الوطنية للتكيف مع تغري املن       
وميكن على هذا النحو حتديد املؤسسات الكفيلة بتقـدمي         ). وطنيةالستراتيجيات  الا(االستراتيجية للحد من الفقر     

  .معلومات مفيدة ملتابعة تنفيذ خطة السنوات العشر

ضعف يف جمال اإلحصاءات الوطنية، حبيث تتيح هلا        ويف هذا الصدد، ينبغي أيضا دعم تعزيز قدرات البلدان األ           - ٧٤
  .لنظم الوطنية للمعلومات البيئية باالنهوض تدرجيياًمع عملية متابعة االتفاقية إعداد تلك البيانات على مستوى إقليمها 

لبلـدان  وعمليات الرصد التكميلية املتاحة، الناجتة عن الرصد الوطين أو املراقبة البيئية واملنفذة من قبل ا                - ٧٥
وينبغي التفكري يف تنمية قدرات الرصد على املستوى احمللي،         . امللحوظةسُتستخدم إلضافة بعد حتليلي للتطورات      

 سيما   على التعاون بني العلماء والوكالء التقنيني املكلفني باخلدمات الالمركزية واجملتمعات احمللية، ال            باالعتماد مثالً 
 أخرى  ملسائلن االعتماد على جتارب وطنية ناجحة يف جمال الرصد احمللي           كما ميك . ٧- هبدف إعداد املؤشر سني   

الترتيبات املؤسسية والتكاليف واملوارد البشرية وجوانب الرصد       ( من ناحية التنظيم      التصحر باعتبارها مرجعاً   غري
  ).العلمية والتقنية

رفقات التنفيذ اإلقليمي كل سنتني     شمولة مب املوعلى املستوى الوطين، ميكن أن تقدم البلدان املتقدمة املتأثرة            - ٧٦
أي : كلـي تقارير عن متابعة خطة السنوات العشر، باعتماد ثالث فترات مرجعية على غرار املتابعة على املستوى ال               

، اليت تعّبر عن تغريات، ميكـن       ٦-  إىل سني  ١- املؤشرات من سني  ف. طويلالجل  األتوسط و املجل  األقصري و الجل  األ
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جل األ: ال أن تقّدم كل سنتني، على أن يؤخذ يف احلسبان ما ال يقل عن ثالث فترات حلساب التغري                 على سبيل املث  
  ).بع سنوات أو أكثر مثالًأر(يل الطول األج، و)أربع سنوات مثالً(توسط املجل األ، و)سنة مثالً(قصري ال

اإلقليمي، فينبغي أن تتمثل أولويات تقدمي      رفقات التنفيذ   املشمولة مب أما بالنسبة إىل البلدان النامية املتأثرة         - ٧٧
مؤشرات خطة السنوات العشر يف تعزيز القدرات على حنو يتيح تقدمي مؤشرات جذاذة معلومات البلـدان بعـد           

، ميكن إعداد املؤشرات كلية إرشاديةوإذا أتيحت معلومات . تنقيحها، يف أجل معقول وبشرح املنهجيات املعتمدة
  .ى أساس منتظم وفيما يتعلق بفترات مرجعية عديدة عل٦-  إىل سني٢- من سني

  التوصيات اخلاصة باملستوى الوطين

ولكل بلد ملء . ينبغي تنقيح جذاذة معلومات البلدان واستكماهلا باملؤشرات السبعة خلطة السنوات العشر  - ٧٨
ىل تلك الواردة يف خطـة      احلرية يف استخدام أو حتديد املنهجيات اليت متكنه من احلصول على املؤشرات األقرب إ             

ويف إطـار جـذاذة     .  االتفاقيـة  بشأنالسنوات العشر وشرح تفاصيل املنهجيات املستخدمة يف التقارير املقدمة          
. املعلومات اجلديدة هذه، يوصى بوضع خرائط منتظمة ملختلف اإلجراءات واملشاريع الرامية إىل مكافحة التصحر             

  .تابعة خطة السنوات العشر وتنفيذ االتفاقية على املدى الطويله ملال غىن عنويشكل هذا العمل األساس الذي 

وينبغي . وينبغي أن تأخذ مؤشرات جذاذة املعلومات يف احلسبان قدرات البلدان، ال سيما يف جمال التنمية  - ٧٩
  :أن ُتنفذ عملية حتديث اجلذاذة بالتشاور مع البلدان وأن تفضي إىل حتديد

ن علماء ومنظمات غري حكومية وما إىل ذلك من اجلهات املعنية بوضع            عناصر فاعلة جديدة م     )أ(  
  إشراكها يف عملية اإلبالغ؛ذات صلة واليت ميكن معلومات 

. أولويات يف جمال تعزيز القدرات ومجع املعلومات اليت تستند إليها تلك املؤشرات ومعاجلتـها               )ب(  
  .املؤشرات حبسب صعوبة التطبيقرتب وينبغي أن ت

 تدعيم العمل املنجز بشأن جذاذة بيانات البلدان بدراسة للمبادرات الرئيسية واألجهزة املفيديكون من وس  - ٨٠
. وستتوخى هذه الدراسة حتليل األجهزة املؤسسية ومدى فعاليتها       . الوطنية للرصد البيئي أو مراصد البيئة القائمة      

 واملستوى احمللي وترصد حالة القدرات احملليـة        وستستعرض آليات التناوب القائمة واملمكنة بني املستوى الوطين       
تعبئتها لصياغة التقارير الوطنية،    أخرى مهمة ومكملة للجهات احلكومية ميكن       وستحدد عناصر فاعلة    . املوجودة
وينبغي االستناد إىل بعض احلاالت الوطنية .  عن خيارات تآزر تستجيب إىل احتياجات اتفاقيات ريو الثالثفضالً

  .يف كل قارة وإعطاء األولوية لدراسة النظم والتجارب الوظيفية أو احلاليةامللموسة 

   استنتاج عام-  دال

اليت سترغب األطراف يف حبث مراحل التحسني والتنفيذ املقترحة على مجيع مستويات املؤشرات الرئيسية    - ٨١
خريطة الطريق ذات األولويـة     ، بغية استخالص    ٣ و ٢ و ١ فيما يتعلق باألهداف االستراتيجية      يقترح استخدامها 

  .تياجات اتفاقية مكافحة التصحراليت تستجيب إىل اح
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  ملرفقا

   اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وفوائدهامنوذج

 تنظم اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ إدارة مشكلة عاملية، هي احترار الكوكب، وذلك حتديداً                 - ١
  .ويتوخى الربوتوكول ختفيض انبعاثات غازات الدفيئة واحلد من تزايدها وتركزها. يذ االتفاقية وبروتوكول كيوتوبتنف

 إىل مؤمترات   أن تقدم وجيب على األطراف يف االتفاقية، على غرار األطراف يف اتفاقية مكافحة التصحر،               - ٢
بالغات الوطنية للدول األطراف املدرجة يف املرفـق        وخيتلف حمتوى ال  . األطراف تقارير وطنية عن تنفيذ االتفاقية     

األول وجدوهلا الزمين عن حمتوى بالغات األطراف غري املدرجة يف املرفق األول وجدوهلا الـزمين عمـال مببـدأ             
  . وليات املشتركة واملختلفة الذي أقرته االتفاقيةسؤامل

يع الدول األطراف يف املعلومات املتعلقة بانبعاثات    وتتمثل العناصر الرئيسية للبالغات الوطنية بالنسبة إىل مج         - ٣
وتتضمن هذه البالغات معلومات عن السياقات . غازات الدفيئة وختفيضها وبأنشطة األطراف من أجل تنفيذ االتفاقية

لعامـة؛   عن التعليم والتـدريب والتوعيـة ا  الوطنية وتقييمات القابلية للتأثر واملوارد املالية ونقل التكنولوجيا فضالً      
  . وتتضمن تقارير األطراف املدرجة يف املرفق األول معلومات إضافية عن السياسات والتدابري املعتمدة

 تتمثل األوىل يف تقدمي بيانات موثوق هبا وقابلة للمقارنة على الصعيد الدويل من جهة،               :وُحّددت أولويتان   - ٤
يض انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع آثار تغـري         وإتاحة معلومات متسقة عن الوسائل املزمع استخدامها لتخف       

 ١٩٩٤ احلكومات منذ عام     كرستفقد  : عملية اإلبالغ جودة  بينما تتمثل الثانية يف ضمان      . املناخ من جهة أخرى   
  . انبعاثات غازات الدفيئةاملقدمة بشأن عداد ومجع واعتماد البيانات إل ال يستهان به من الوقت واملوارد قدراً

  اإلبالغ ألغراض  إرشاديةبياناتتقدمي 

تعتمد االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ على متابعة التقديرات اليت جتريها البلدان إّما باستخدام طريقة                 - ٥
اليت اعتمدهتا االتفاقية وإّما باّتباع أيـة       ) الفريق احلكومي الدويل  (فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ        

. الشفافية بشأن طريقة اإلعـداد التزام رض النتائج ومع ع،  وافياً أخرى تشرحها البلدان أو املنطقة شرحاً منهجية
  .تقييم انبعاثات غازات الدفيئةل خاصة ةن يتبعان منهجييوينطبق ذلك على االحتاد األورويب وأستراليا اللذ

ل ما يتعلق بصياغة الوثائق املنهجية، مبا يف ذلك  خاص تابع لفريق اخلرباء احلكومي الدويل بكعاملق يعىن فريو  - ٦
وقد أعّد  . اليت ال تتوفر فيها البيانات الالزمة إلعداد قوائم اجلرد        يف احلاالت   للسياقات الوطنية   إرشادية  اختيار بيانات   

 تلك فتقر إىل ت هلذه االنبعاثات فيما خيص البلدان اليت إرشاديفريق اخلرباء احلكومي الدويل يف هذا الصدد أداة حساب          
ويعمل فريق اخلرباء احلكومي الدويل حاليا على بلورة طرق موثوق هبا لتقييم االنبعاثات اليت تسّنى تفاديها من . البيانات

وميكن استخدام هذه الطريقة ملتابعة آلية ختفيض االنبعاثات الناجتة عن إزالـة األحـراج              . خالل احملافظة على األحراج   
 .  تقييم تنفيذ استراتيجيات التكيفمال برنامج نريويب املتعلقة بالتكيف تتوخى أيضاًوأع. وتردي األراضي

 -  -  -  -  - 


