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  جلنة العلم والتكنولوجيا
  الدورة االستثنائية الثانية

  ٢٠١١فرباير /شباط ١٨-١٦بون، 
  من جدول األعمال املؤقت) ج(و) ب(٧البند 

 ١اس األهداف االستراتيجية  يطبيق مؤشرات تقييم األثر املتصلة بق     املسائل املرتبطة بوضع وت   
   من االستراتيجية ٣ و٢و

  ٣ و٢ و١التقدم احملرز يف تنقيح جمموعة مؤشرات تقييم األثر املتعلقة باألهداف االستراتيجية 
مـن  الُسُبل الكفيلة بزيادة تنسيق التعاون مع مرفق البيئة العاملية يف اإلطار الطويل األجـل         

   من االستراتيجية٣ و٢ و١أجل دعم التقدم احملرز يف قياس تنفيذ األهداف االستراتيجية 

تقرير مرحلي عن تنقيح جمموعة مؤشـرات تقيـيم األثـر املتـصلة                 
  ٣ و٢ و١باألهداف االستراتيجية 

  مذكرة من األمانة    

  موجز    
قتة على جمموعة   ، املوافقة بصفة مؤ   ٩-م أ /١٧قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        

مؤشرات تقييم األثر املرفقة بذلك املقرر للمساعدة، على الصعيدين الـوطين والعـاملي، يف              
 ٣ و ٢ و ١قياس التقدم احملرز يف إطار برامج العمل الوطنية يف تنفيذ األهداف االسـتراتيجية              

قيـة  من اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيـز تنفيـذ االتفا             
وطلب مؤمتر األطراف من األمانة أن تضع، بإرشـاد         "). االستراتيجية) ("٢٠١٨-٢٠٠٨(

من مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا وباستخدام عملية تكرارية، اقتراحات لتنقيح جمموعـة            
وطلب املؤمتر من جلنة العلم والتكنولوجيـا أن        . مؤشرات تقييم األثر واملنهجيات املرتبطة هبا     

اء دوراهتا حالة العملية التكرارية املذكورة، وأن توصي مبجموعـة دنيـا مـن              تستعرض أثن 
  . احلادية عشرةمؤشرات تقييم األثر كي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته
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وتتضمن هذه الوثيقة تقريراً عن التقدم احملرز يف تنقيح جمموعة مؤشرات تقيـيم               
 ودقـة جمموعـة   مالءمـة راء لتحديد مـدى  وقد أُجري استعراض علمي من ِقَبل النظ  . األثر

. )ICCD/CST(S-2)/INF.1انظر الوثيقة   (مؤشرات تقييم األثر ومدى فعاليتها من حيث الكلفة         
كما جيري تنفيذ عملية جتريبية لتتبع مؤشرات تقييم األثر من أجل اختبار مدى انطبـاق               

 املؤشرات على حنـو     املؤشرات وتقييم مدى صحة وتوافر البيانات الالزمة الستخدام هذه        
كما تبحث هذه الوثيقة الُسُبل الكفيلة بزيادة تنسيق التعاون مع مرفق البيئة العاملية             . فعال

يف اإلطار الطويل األجل من أجل دعم التقدم احملرز يف قياس تنفيذ األهداف االستراتيجية              
  . من االستراتيجية٣ و٢ و١

راض حالة العملية التكرارية وتقـدمي      وقد ترغب جلنة العلم والتكنولوجيا يف استع        
. توصيات إىل مؤمتر األطراف بشأن االضطالع مبزيد من العمل فيما يتعلق هبذه العمليـة             

وقد ترغب جلنة العلم والتكنولوجيا أيضاً يف أن توصي مؤمتر األطراف بإجراءات هتـدف              
  .إىل تنسيق التعاون مع مرفق البيئة العاملية

  
  



ICCD/CST(S-2)/8 

3 GE.10-63448 

  احملتويات
  الصفحة اتالفقـر 

  ٤  ١٥-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٦  ٢٦-١٦  ...........................العملية التكرارية لتنقيح جمموعة مؤشرات تقييم األثر  - ثانياً  
  دم احملرز يف قيـاس تنفيـذ       ـل دعم التق  ـالتعاون مع مرفق البيئة العاملية من أج        - ثالثاً  

  ١٠  ٤٧-٢٧  ............................. من االستراتيجية٣ و٢ و١االستراتيجية  األهداف     
 ١٦  ٥٠-٤٨  ..........................................................ات ختاميةالحظم  - رابعاً  
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  مقدمة  -أوالً   
أن ُتسدي  ،  ٨-م أ /٣يف مقرره   طلب مؤمتر األطراف من جلنة العلم والتكنولوجيا،          -١

املشورة إىل املؤمتر يف دورته التاسعة، عن طريق جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، بشأن أفـضل               
 من اخلطة وإطار العمل     ٣ و ٢ و ١ة  طريقة لقياس التقدم احملرز يف تنفيذ األهداف االستراتيجي       

) ٢٠١٨-٢٠٠٨(االستراتيجيني للسنوات العشر مـن أجـل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة              
ة أمور منها مداوالت ونتائج الدورة التاسعة للجنـة         ـاد إىل مجل  ـباالستن") االستراتيجية("

  .العلم والتكنولوجيا
كنولوجيا إىل تنفيذ هذه    ، سعت جلنة العلم والت    ٢٠٠٩-٢٠٠٨وخالل فترة السنتني      -٢

 يف الدورة االستثنائية األوىل للجنة      توُنوقش )١(وكخطوة أوىل، ُعرضت وثيقة إطارية    . املهمة
 باختاذ خطوات ملموسة وتنفيذ أنشطة      ، يف تلك املناسبة   ،وأوصت اللجنة . العلم والتكنولوجيا 
  .)٢(الختيار املؤشرات

ـ    ، استحدثت جلنة العلم    الطلب واستجابة لذلك   -٣ ذت عمليـة    والتكنولوجيـا ونفَّ
وقد َشِملَت هذه العملية إجراء استعراض متعمـق        . استشارية الختيار مؤشرات تقييم األثر    

لألدبيات ومشاورة عاملية لألطراف املتأثرة بشأن مؤشرات تقييم األثر املـستخَدمة حاليـاً؛             
 اخلمسة بشأن املنهجيات    ومشاورات مع مجيع اجلهات الفاِعلة املُدرجة يف املرفقات اإلقليمية        

وخطوط األساس واالحتياجات يف جمال بناء القدرات؛ وإجراء دراسة عـن مـدى تـوافر               
وجرى توليف نتائج هذه    . البيانات لدى وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية       

ـ  )٣(العملية يف وثيقة شاملة    ذه  ُعرَضت على مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة؛ وتـضمنت ه
 مؤشراً من مؤشرات تقييم األثر املوصى هبا، ومناقشة خمتصرة          ١١الوثيقة جمموعة تتألف من     

  .حول صلتها باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وتوصيات بشأن استخدامها
، املوافقة بصفة مؤقتة على جمموعة      ٩-م أ /١٧وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٤

ملساعدة يف العمليات   هبدف ا  مؤشراً لتقييم األثر     ١١ا اليت تتألف من     من املؤشرات املوصى هب   
اجلارية على الصعيدين الوطين والعاملي لقياس التقدم احملرز يف إطار برامج العمـل الوطنيـة               

  . من االستراتيجية٣ و٢ و١املتعلقة بتنفيذ األهداف االستراتيجية 
 مؤشرات تقييم األثر بوصفها احلـد ألدىن        وقد مت اختيار اجملموعة الفرعية التالية من        -٥

  :٢٠١٢البلدان املتأثرة اعتباراً من عام اليت ستقدمها املطلوب يف التقارير 
  نسبة السكان يف املناطق املتأثرة الذين يعيشون فوق خط الفقر؛  )أ(  

__________ 

 .ICCD/CST(S-1)/4/Add.3الوثيقة  )١(
 .٤، الفقرة ICCD/CST(S-1)/5/Add.1الوثيقة  )٢(
 .ICCD/COP(9)/CST/4الوثيقة  )٣(
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  .حالة الغطاء األرضي  )ب(  
هـا، مؤشـرات   اعتمادبأما بقية مؤشرات تقييم األثر فقد اعُتربت، رغم التوصـية     -٦

  .اختيارية إلدراجها يف التقارير املقدمة من البلدان املتأثرة
وطلب مؤمتر األطراف من جلنة العلم والتكنولوجيا، يف املقرر نفـسه، أن تواصـل                -٧

أعماهلا، بدعم من األمانة، بشأن املنهجيات الالزمة جلمع البيانـات وخطـوط األسـاس              
تفق عليها من مؤشرات تقييم األثـر، وأن ُتعـدَّ مـسرداً            ولالستعمال الفعال للمجموعة امل   

لتوضيح املصطلحات والتعاريف املستعملة يف صياغة جمموعة املؤشرات لكي ينظر فيها مؤمتر            
  .األطراف يف دورته العاشرة

كما طلب مؤمتر األطراف من جلنة العلم والتكنولوجيا أن تواصل، بدعم من األمانة،      -٨
لعمليات ل طريق تقدمي خطط تنفيذ الستكمال األعمال وتقدمي املساعدة          مساعدة البلدان عن  

خباصة إىل تلـك البلـدان الـيت        و على الصعيد الوطين،     التجريبية لتتبع مؤشرات تقييم األثر    
  .٢٠١٢اختارت اإلبالغ عن كامل جمموعة مؤشرات تقييم األثر يف عام 

رشاد من مكتب جلنة العلـم      وطلب مؤمتر األطراف كذلك من األمانة أن تضع، بإ          -٩
والتكنولوجيا وباستعمال عملية تكرارية، اقتراحات كي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دوراته            
القادمة اعتباراً من دورته احلادية عشرة من أجل تبسيط جمموعة مؤشـرات تقيـيم األثـر                

  :واملنهجيات املرتبطة هبا، آخذة يف االعتبار ما يلي
  مؤشرات تقييم األثر من جانب البلدان املتأثرة؛تطبيق واستعراض   )أ(  
االستعراض العلمي من جانب النظراء ملدى مالءمة مؤشرات تقييم األثـر             )ب(  

  ودقتها وفعاليتها من حيث التكلفة؛
أوجه التآزر املمكنة مع الربامج واملشاريع واملؤسسات ذات الصلة، مبا فيها             )ج(  

  تلك املتصلة باتفاقيات ريو األخرى؛
ة من املؤمترات العلمية التفاقيـة األمـم املتحـدة          ـاملسامهات ذات الصل    )د(  

  .ملكافحة التصحر
وطلب مؤمتر األطراف أيضاً من جلنة العلم والتكنولوجيا أن تستعرض أثناء دوراهتـا        -١٠

حالة العملية التكرارية املذكورة وأن توصي مبجموعة دنيا من مؤشرات تقييم األثر كي ينظر              
  .مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرةفيها 
وطلب مؤمتر األطراف كذلك من جلنة العلم والتكنولوجيا أن تقدم معلومات عـن               -١١

املصادر املتاحة للبيانات واملعلومات املطلوبة لتنفيذ جمموعة مؤشرات تقييم األثـر وتـسهيل             
  .وصول األطراف إليها واستعماهلا
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ة العاملية أن ُتـدرجا، يف إطـار        ـن األمانة واآللي  ـموطلب مؤمتر األطراف أيضاً       -١٢
أو املتعـددة األطـراف ذات      /ة و ـبرنامج عملهما املشترك وبالتعاون مع املنظمات الدولي      

درات ملساعدة األطـراف مـن      ـالصلة، مؤشرات تقييم األثر يف مبادرهتما الشاملة لبناء الق        
التماس املساعدة من اجلهـات     و،  ٩-م أ /١٧ر  البلدان املتأثرة، وتقدمي املعلومات عمالً باملقر     

 ملرفق املاحنة الثنائية واملنظمات الدولية واملؤسسات املالية ذات الصلة، مع إيالء االعتبار خاصةً        
  .البيئة العاملية

وأخرياً، طلب مؤمتر األطراف أيضاً من جلنة العلم والتكنولوجيا أن ُتدرج يف جدول               -١٣
الثانية بنداً يتناول طريقة زيادة تنسيق التعاون مع مرفق البيئة العاملية           أعمال دورهتا االستثنائية    

 ١يف اإلطار الطويل األجل من أجل دعم التقدم احملرز يف قياس تنفيذ األهداف االستراتيجية               
  . من االستراتيجية٣ و٢و

 األثر   هذه الوثيقة تقريراً عن التقدم املُحرز يف تنقيح جمموعة مؤشرات تقييم           تتضمنو  -١٤
  .وتستكشف اجملاالت املمكنة للتعاون والتآزر مع مرفق البيئة العاملية

 تقرير مرحلي عن العمل املضطلع بـه بـشأن          ICCD/CST/(S-2)/7ويرد يف الوثيقة      -١٥
  .موضوع مؤشرات تقييم األثر

  العملية التكرارية لتنقيح جمموعة مؤشرات تقييم األثر  -ثانياً   
يه من مكتب مؤمتر األطراف، خارطة طريق للعملية التكرارية         وضعت األمانة، بتوج    -١٦

رشـادات  إلوقد ُوضعت خارطة الطريق هذه وفقـاً ل       . لتنقيح جمموعة مؤشرات تقييم األثر    
 كمرجـع هلـا     واسُتخدمت،  ٩-م أ /١٧ من مقرره    ٤املقدمة من مؤمتر األطراف يف الفقرة       

 املستدامة من أجل تنقيح مؤشـرات التنميـة         العملية اليت اعتمدهتا جلنة األمم املتحدة للتنمية      
وكما حدث يف عملية تنقيح مؤشرات تقييم األثر اليت اعتمدهتا جلنـة األمـم              . )٤(املستدامة

املتحدة للتنمية املستدامة، ينبغي للعملية التكرارية اليت ُتنفَّذ يف إطار اتفاقية األمـم املتحـدة               
وُيشار إليها فيما يلي باسـم      ( تقييم األثر    ملكافحة التصحر من أجل تنقيح جمموعة مؤشرات      

األطـراف، والعلمـاء، والوكـاالت    (، أن تشمل خمتلف اجلهات الفاِعلة       )العملية التكرارية 
 مراجعـة  ميكن أن ُتفـضي إىل       "تعلُّمحلقة  "وأن تندرج يف إطارها     ) املتخصصة، وما إليها  

العمليتني، فقد اعُتربت عمليـة     وبالنظر إىل أوجه التشابه بني      . وتعديل تدرجييني للمؤشرات  
  .تنقيح مؤشرات التنمية املستدامة مرجعاً أمثل لتصميم العملية التكرارية

__________ 

)٤( László Pintér, Peter Hardi, Peter Bartelmus: Sustainable Development Indicators: Proposals for a 

Way Forward. Discussion Paper. IISD, International Institute for Sustainable Development, 2005. 

http://www.iisd.org/publications/pub.aspx?pno=769. 
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ويهـدف  . طابع التكراري هلذه العملية   الن   أدناه خمطط بسيط يبيّ    ١ويرد يف الشكل      -١٧
 ودقة جمموعة مؤشرات تقييم األثر وفعاليتها مـن حيـث           مالءمةاالستعراض العلمي ملدى    

. كلفة إىل حتسني اإلطار املفاهيمي، ومعايري اختيار املؤشرات وما يتصل هبا من منهجيات            الت
وبعد إجراء االستعراض العلمي، ينبغي للبلدان املتأثرة أن ُتطبِّق املؤشرات الختبـار مـدى              

وميكن بعد  . انطباقها وتقييم مدى صحة وتوافر البيانات الالزمة الستخدامها على حنو فعال          
 للدروس  زيد من التنقيح الدقيق استناداً إىل تقييمٍ      ملاع جمموعة مؤشرات تقييم األثر      ذلك إخض 

ومن مث جيري، يف أي تكرار هلذه العملية، إخـضاع جمموعـة            . املستفادة من خالل تطبيقها   
مؤشرات تقييم األثر ملزيد من التحسني استجابة ملا يستجد من تطور علمي، والحتياجـات              

  . احملدَّد الناشئ عن تنفيذ االتفاقيةاملستخِدمني واهلدف
  ١الشكل 

  خمطط يبيِّن العملية التكرارية

  

، ميكن للعملية التكراريـة  ٢٠١٣-٢٠١٠تكرار خالل الفترة  عملية  وبالنسبة ألول     -١٨
  .٢أن تتطور يف سياق مخس مراحل مبيَّنة يف الشكل 

واشتملت هذه املرحلة   . ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف فترة السنتني    " املرحلة صفر "وقد ُنفذَّت     -١٩
ومت .  مؤشراً من مؤشرات تقييم األثر     ١١على عملية تراكمية أفضت إىل حتديد جمموعة من         

  .ُعرَضت على الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف )٥(توليف نتائج هذه العملية يف وثيقة شاملة

__________ 

 .ICCD/COP(9)/CST/4الوثيقة  )٥(

 االستعراض العلمي

 التطبيق من ِقَبل البلدان املتأثرة

  جملموعة مؤشرات تقييم األثرنقيحتقييم الدروس املستفادة وإجراء مزيد من الت
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  ٢الشكل 
  )٢٠١٣-٢٠١٠( أول تكرار -خمطط بياين للعملية التكرارية 

 

 

 

عملية تشاورية لتحديد جمموعـة مـن        
 اقيةؤشرات تقييم األثر يف إطار االتفم

 املرحلة صفر

 ١املرحلة 

 ٢املرحلة 

 ٣املرحلة 

 ٥املرحلة 

 ٤املرحلة

مراجعة الكتاب األبيض من خالل عملية      
 تشاور عاملية بالوسائل اإللكترونية

 املسودة الثانية للكتاب األبيض

 اقتراح مشروع لعمليات التتبع التجريبية

 بدء عمليات التتبع التجريبية

 عمليات التتبع التجريبية

رات جـاهزةاملؤش
 لالختبار

املوافقة املؤقتة على جمموعة املؤشرات يف      
 الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف

 مراجعة من قبل خبري استشاري

 املسودة األوىل للكتاب األبيض

ن قبل فريـق    ـمراجعة الكتاب األبيض م   
 خرباء

 حلقة عمل تقنية

  وثيقة معلوماتللكتاب األبيض  املسودة الثالثة

قشات بشأن العملية التكرارية جتريهـا      منا
 االستثنائية الثانية يف دورهتـا    جلنة العلـم والتكنولوجيـا    

 تقييم مستقل

 لكتاب األبيضالصيغة النهائية ل

يف الدورة االستثنائية الثالثة للجنة العلـم       اإلبالغ األول عن مؤشرات تقييم األثـر       
 والتكنولوجيا

ريف الـدورة العاشـرة ملـؤمتمناقشات  
 األطراف بشأن العملية التكرارية

 ملـؤمتر األطـراف    ١١اقتراح يف الدورة    
 بشأن جمموعة مؤشرات تقييم األثر

وضع اقتراح العتمـاد جمموعـة مـن        
 مؤشرات تقييم األثر

 استقصاء لوجهات نظر األطراف

 عمليات التتبع التجريبية

 التحضري لعملية اإلبالغ
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وقد ُنظِّم استعراض النظراء العلمي، الذي يشكِّل املرحلتني األوىل والثانية من العملية              -٢٠
. التكرارية، على أساس النموذج الذي اعُتمد للمؤمتر العلمي األول التفاقية مكافحة التصحر           

واستعرض خبري استشاري جمموعة مؤشرات تقييم األثر، ووضع مقترحات لتحسينها وأعـدَّ           
ومن أجل ضمان صياغة الكتاب األبيض على       . أبيض لتلخيص النتائج الرئيسية للدراسة    كتاباً  

أساس االعتبارات العلمية، أجرى فريق خمتار من اخلرباء استعراضاً أوليـاً للمـسودة األوىل              
، ُنظِّمت حلقة عمل تقنية شارك فيها علماء وخرباء ومديرون ٢ويف املرحلة . للكتاب األبيض
وباإلضافة إىل ذلك، جرى    . وي اخلربة يف وضع وتنفيذ مؤشرات تقييم األثر       وممارسون من ذ  

هبدف ضمان  بالوسائل اإللكترونية استعراض الكتاب األبيض من خالل مشاورة عاملية جرت     
  .املشاركة الفعالة لألوساط العلمية

ـ  الستعراضوقد متثلت اجلوانب الرئيسية اليت جرى النظر فيها خالل عملية ا            -٢١ اً ، وفق
. ، يف مدى مالءمة مؤشرات تقييم األثر ودقتها وفعاليتها من حيث التكلفة٩-م أ/١٧للمقرر 

 ١اتساق املؤشرات املختارة مع األهداف االسـتراتيجية        مدى  وركَّز االستعراض أيضاً على     
 من االستراتيجية، وعلى مدى مالءمة اُألطر واملعـايري الـيت أفـضت إىل اختيـار                ٣ و ٢و

وتـرد يف الوثيقـة     . لى مدى انطباق املؤشـرات علـى نطاقـات خمتلفـة          املؤشرات، وع 
ICCD/CST/(S-2/INF.1النتائج الرئيسية لعملية االستعراض العلمي .  

ويف أعقاب الدورة االستثنائية الثانية للجنة العلم والتكنولوجيا، ستتاح لألطراف، يف             -٢٢
تقييم األثـر املقترحـة وذلـك       ، فرصة للتعبري عن أرائها بشأن جدوى مؤشرات         ٣املرحلة  

وسيخضع الكتاب األبيض ملزيد من االسـتعراض، مـع         . باستخدام آليات تشاورية مناسبة   
  .مراعاة وجهات نظر األطراف

تقييم األثر علـى املـستوى      مؤشرات  تتبُّع  جتريبية ل  من عمليات    ٤وتتألف املرحلة     -٢٣
 من أجل تيـسري تبـادل       ٣ و ٢ و ١ وقد اسُتهلت هذه املرحلة بالتوازي مع املراحل      . الوطين

لعمليات التجريبية؛ فالدروس املستفادة من عملية      واالدروس املستفادة بني االستعراض العلمي      
 ميكن أن تفضي إىل زيادة حتسني       "حلقة تعلُّم "االختبار ميكن أن ُتثري النقاش العلمي يف إطار         

ية، فيما تشمله، اختبار مـدى      وتشمل أهداف العملية التجريب   . جمموعة مؤشرات تقييم األثر   
توافر البيانات، وحتديد املنهجيات اليت جيري استخدامها جلمع وحتليل البيانات، والنظـر يف             
الكيفية اليت ميكن هبا التوفيق بني خمتلف املنهجيات ودجمها لالنتقال من املستوى الـوطين إىل               

جلتـها، وحتديـد الترتيبـات      املستوى العاملي، والتحقق من فجوات القدرات اليت تتعني معا        
أو اليت ستلزم على املستوى الوطين من أجل التوصل بنجاح إىل           /املؤسسية املوجودة بالفعل و   

  .جتميع املؤشرات واعتمادها واإلبالغ عنها
 ٢٠١١ الدورة العاشرة للجنة العلم و التكنولوجيا اليت سـُتعقد يف عـام              تشهدوس  -٢٤

  . التكرارية والعمليات التجريبية لتتبع مؤشرات تقييم األثرمن املناقشة حلالة العمليةمزيداً 
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لبلدان األطراف املتـأثرة  على ا، سيتعني   ٩-م أ /١٧، ووفقاً للمقرر    ٢٠١٢ويف عام     -٢٥
أن ُتقدِّم ألول مرة تقارير عن اجملموعة الفرعية التالية اليت تشمل مؤشرين من مؤشرات تقييم               

 املتأثرة الذين يعيشون فوق خط الفقر؛ وحالـة الغطـاء           نسبة السكان يف املناطق   : األثر مها 
وميكن للبلدان األطراف املتأثرة أن تقدم أيضاً، على أساس طوعي، تقـارير عـن              . األرضي

مؤشرات أخرى من املؤشرات اليت تشملها جمموعة مؤشرات تقييم األثـر، وكـذلك عـن      
 املنطق الرئيسي لقياس أثـر      مؤشرات إضافية لتقييم األثر ما دامت هذه املؤشرات تتسق مع         

  . من االستراتيجية٣ و٢ و١األنشطة اجلارية يف إطار األهداف االستراتيجية 
وسيتيح هـذا   ). ٥املرحلة  ( تقييم مستقل لتجارب اإلبالغ      ٢٠١٣وسُينظَّم يف عام      -٢٦

. ثرالتقييم فرصة للبلدان واخلرباء لتبادل الدروس املستفادة من خالل تطبيق مؤشرات تقييم األ           
وباالستناد إىل نتائج االستعراض املستقل، ستخضع جمموعة مؤشرات تقييم األثر ملزيد مـن             

  .التنقيح وسيوصى بالنظر فيها خالل الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف

التعاون مع مرفق البيئة العاملية من أجل دعم التقدم احملـرز يف قيـاس                -ثالثاً   
   من االستراتيجية٣ و٢ و١تنفيذ األهداف االستراتيجية 

 األراضي، الذي أقرته مجعية مرفق البيئة       رديتالتركيز املتعلق ب  شكَّل استحداث جمال      -٢٧
 ،٢٠٠٣مـايو   / وأعلن جملس املرفق بدء العمل فيه يف أيار        ٢٠٠٢أكتوبر  /العاملية يف تشرين األول   

 مـذكرة   ة مكافحة التصحر، مث توقيـع     مقترناً بتعيني مرفق البيئة العاملية رمسياً كآلية مالية التفاقي        
، دفعة كبرية الستثمار املرفق     )٧-م أ /٦املقرر  (تفاهم بني مؤمتر األطراف ومرفق البيئة العاملية        

  .يف مشاريع اإلدارة املستدامة لألراضي
اإلسهام يف وقف وعكـس     "تردي األراضي يف    التركيز املتعلق ب  ويتمثل هدف جمال      -٢٨

. الية لتردي األراضي، وللتصحر وإزالة الغابات على وجـه التحديـد          االجتاهات العاملية احل  
وُيحقَّق هذا اهلدف بتشجيع ودعم انتهاج سياسات فعالة ووضع أُطر قانونية وتنظيمية وإنشاء 
مؤسسات مقتدرة وآليات لتقاسم املعارف والرصد، فضالً عن األخذ مبمارسـات جيـدة             

وتكون قادرة على حتقيق فوائد بيئية عاملية وتدَعم يف          )٦(ُتفضي إىل اإلدارة املستدامة لألراضي    
  .)٧(" االقتصادية على املستويني احمللي والوطين-الوقت نفسه التنمية االجتماعية 

__________ 

 Sustainable Land Management: Challenges, Opportunities andوفقاً للتعريف الـوارد يف الوثيقـة    )٦(

Tradeoffs. International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Washington, 

DC, 2006.    تعين اإلدارة املستدامة لألراضي تنفيذ إجراءات قائمة على املعرفـة تـساعد يف إدمـاج إدارة 
) مبا يف ذلك العوامل اخلارجية املتصلة باملُدخالت واملُخرجـات        ( والبيئة   جيالبيولواألراضي واملياه والتنوع    

 .لتلبية االحتياجات املتزايدة لألغذية واأللياف، مع احلفاظ على خدمات الُنظم اإليكولوجية وُسُبل العيش
)٧( GEF Secretariat: GEF-5 land degradation strategy. Washington D.C., October, 2010 

<www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/GEF5-LD-Strategy.pdf>. 
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 دعمـاً  دي األراضي تنفيذ اتفاقية مكافحة التـصحر   التركيز املتعلق بتر  ويدَعم جمال     -٢٩
 اخلامسة  يف إطار عملية التجديد   ي األراضي   وحيدد كل من االستراتيجية املتعلقة بترد     . مباشراً

، اهلدف الطويـل     اخلاصة باتفاقية مكافحة التصحر    ملوارد مرفق البيئة العاملية، واالستراتيجية    
والواقع أن  . األجل املتمثل يف وقف وعكس اجتاه تردي األراضي، مع التشديد على التصحر           

إن اهلدف الـذي يـتعني      : "االستراتيجية قد صيَغت على أساس الرؤية الطويلة األجل التالية        
ثـه  تردي األراضي ومنع حدو   /بلوغه يف املستقبل هو إقامة شراكة عاملية لقلب اجتاه التصحر         

والتخفيف من آثار اجلفاف يف املناطق املتأثرة، دعماً للحد من الفقـر وحتقيـق االسـتدامة                
  . )٨("البيئية
  .وتتعزَّز التطلعات املشتركة بفضل طابع التواؤم بني أهداف االستراتيجيتني  -٣٠
يف تردي األراضي و  التركيز املتعلق ب  وهناك أربعة أهداف ُتسهم يف بلوغ هدف جمال           -٣١
  :ديد اخلامسة ملوارد مرفق البيئة العامليةحه مسار عملية التتوج

 اإليكولوجية لدعم ُسـُبل عـيش       -احلفاظ على تدفق اخلدمات الزراعية        )أ(  
  اجملتمعات احمللية، أو حتسني هذا التدفق؛

توليد تدفقات مستدامة من خدمات الُنظُم اإليكولوجية للغابات يف املناطق            )ب(  
 وشبه الرطبة، مبا يف ذلك دعم ُسُبل عيش الناس املعتمدين على موارد             حلةقا وشبه ال  قاحلةال

  الغابات؛
احلّد من الضغوط على املوارد الطبيعية الناشئة عن التنـافس بـني أوجـه                )ج(  

  استخدام األراضي على النطاق األوسع للطبيعة؛
ارة درة على استخدام أدوات اإلدارة املؤقلمـة يف إطـار اإلد          ـزيادة الق   )د(  

  .املستدامة لألراضي
سترشد هبا أصحاب املصلحة والشركاء يف      يوباملثل، هناك أربعة أهداف استراتيجية        -٣٢

 من أجل حتقيق الرؤية الطويلة      ٢٠١٨-٢٠٠٨اتفاقية مكافحة التصحر يف أعماهلم يف الفترة        
  :األجل املذكورة أعاله

  حتسني ُسُبل عيش السكان املتأثرين؛  )أ(  
  لة الُنظُم اإليكولوجية املتأثرة؛حتسني حا  )ب(  
  حتقيق فوائد عاملية عن طريق تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر تنفيذاً فعاالً؛  )ج(  
تعبئة املوارد لدعم تنفيذ االتفاقية عن طريق بناء شراكات فعالة بني اجلهات              )د(  

  .الفاعلة الوطنية والدولية
__________ 

 .٨، املرفق، الفقرة ٨-م أ/٣املقرر  )٨(
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رفق البيئة العاملية، هناك ثالثة أهـداف  وبالنسبة لكل من اتفاقية مكافحة التصحر وم   -٣٣
أما اهلدف االستراتيجي الرابع التفاقية     . تركز على جوانب موضوعية ملكافحة تردي األراضي      

مكافحة التصحر، الذي يركز على تعبئة املوارد وإقامة الشراكات، فيعزز دور مرفق البيئـة              
 لالستراتيجية املتعلقة بتردي األراضـي  ومن جهة ثانية، فإن اهلدف الرابع. العاملية كآلية مالية  

واملعتمدة يف إطار عملية التحديد اخلامسة ملوارد مرفق البيئة العاملية تؤكد احلاجة إىل اإلدارة              
  .املستدامة واملؤقلمة يف جمال مكافحة تردي األراضي

واألهداف الثالثة األوىل لالستراتيجيتني تبّين على أفضل وجـه جمـاالت التـواؤم               -٣٤
فاألهداف االستراتيجية التفاقية مكافحة التصحر تركز علـى  . ملوضوعية بني االستراتيجيتني ا

أمـا اسـتراتيجية    . حتقيق فوائد طويلة األجل للسكان املتأثرين واملناطق املتأثرة والبيئة العاملية         
تـرض  عملية التجديد اخلامسة ملوارد مرفق البيئة العاملية فتتصدى للحواجز الرئيسية الـيت تع            

الزراعة املستدامة واليت ميكن ربطها ببيئة السياسات العامة والقوانني واللـوائح التنظيميـة،             
والقدرات البشرية واملؤسسية، والوصول إىل املعارف والتكنولوجيات ذات الـصلة بـإدارة            

كما أهنا تركز على إزالة احلـواجز       . األراضي الزراعية، ونقل هذه املعارف والتكنولوجيات     
 تعترض اإلدارة املستدامة للغابات عن طريق تعزيز البيئة التمكينية، وإتاحة الوصـول إىل              اليت

وهـي تتنـاول،    . التكنولوجيا وأفضل املمارسات، مقترنة بتطبيقها العملي على نطاق واسع        
عالوة على ذلك، الضغوط اليت تتعرض هلا املوارد الطبيعية نتيجة للتنافس بني أوجه استخدام              

 من خـالل    ٢ و ١لى النطاق األوسع للطبيعة؛ وهذا اهلدف الثالث يعزز اهلدفني          األراضي ع 
  .التشديد على املواءمة القطاعية واإلدماج املتعدد لإلدارة املستدامة لألراضي

وعلى الرغم من أن عملية التجديد اخلامسة ملوارد مرفق البيئـة العامليـة سـتمول                 -٣٥
 ٣٠ حـىت    ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ١مـن   (وات  عمليات أنشطة املرفق على مدى أربع سن      

، فإن أهداف جمال التركيز احملوري املتعلق بتردي األراضي قد صيغت           )٢٠١٤يونيه  /حزيران
بوضوح لتعزيز الفوائد الطويلة األجل الناشئة عن النـهج املتكاملـة إزاء اإلدارة املـستدامة               

متكني البلدان من استخدام مـوارد      ويؤدي التمويل اإلضايف ملرفق البيئة العاملية إىل        . لألراضي
ي أيضاً إىل تعزيز تنفيذ األهداف االستراتيجية التفاقية مكافحة التـصحر           فضاملرفق بطريقة ت  

  .على املدى الطويل
التركيز املتعلق  وحيظى تقييم أثر استثمارات مرفق البيئة العاملية، مبا يف ذلك يف جمال               -٣٦
 اخلامـسة   جديدوخالل عملية الت  . ول أعمال املرفق  تردي األراضي، بأولوية عالية على جد     ب

ملوارد مرفق البيئة العاملية، سيواصل املرفق تعزيز هنج إدارته القائمة على النتائج، مبا يف ذلـك                
 - ونتائجهـا ونواجتهـا      -تعزيز قدرته على مجع املؤشرات املتعلقة بأداء حوافظ استثماراته          

عملية اتفاقية مكافحة التصحر تتجه حنو تقييم األثر ويف الوقت نفسه، أخذت . واإلبالغ عنها
. "االستراتيجية"باستخدام مؤشرات تتصل بتنفيذ األهداف االستراتيجية املنصوص عليها يف          

  . واسعاً أمام التعاون والتنسيق والتآزروهذا يفسح جماالً
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ويستند رصـد أداء حوافظ استثمارات مرفــق البيئـة العامليـة إىل مؤشـرات                -٣٧
فيما يتعلق بكل جمـال مـن   ومستويات مستهدفة حمددة يف إطار اإلدارة القائمة على النتائج      

تردي األراضـي   التركيز املتعلق ب   وكما ذُكر آنفاً، فإن اهلدف اإلمجايل جملال         .جماالت التركيز 
 االجتاهات العاملية احلالية لتردي األراضـي، وللتـصحر   عكساإلسهام يف وقف و "يتمثل يف   

وسيتمثل األثـر الطويل األجل لعمل مرفق البيئة العاملية        ".  الغابات على وجه التحديد    وإزالة
 الزراعية والغابات دعمـاً     -اإلنتاجية املستدامة للنظم اإليكولوجية     " يف   جمال التركيز هذا  يف  

  : أما املؤشرات املرتبطة بذلك فهي". لسبل عيش اإلنسان
 اخلضرة بوصفها مؤشراً بديالً حلالة الغطاء       ةحال(راضي  التغري يف إنتاجية األ     )أ(  
 مـصححاً   - صايف اإلنتاجية األويل، ومؤشر االختالف املوحـد يف النباتـات            -األرضي  

  باستخدام مؤشر كفاءة استخدام األمطار؛
  ؛)دخل املزارع(حتسني سبل العيش يف املناطق الريفية   )ب(  
األموال املتأتية من مـصادر     (ضي  قيمة االستثمار يف اإلدارة املستدامة لألرا       )ج(  

  ).خمتلفة، واملشاركة يف متويل املشاريع
وأول مؤشرين من مؤشرات مرفق البيئة العاملية متوائمان مع اجملموعة الفرعية مـن               -٣٨

مؤشرات تقييم األثر اخلاصة باتفاقية مكافحة التصحر، وهي اجملموعة اليت اختريت بوصـفها             
انظـر الوثيقـة     (٢٠١٢من قبل البلدان املتأثرة، اعتباراً من عام        احلد األدىن الالزم لإلبالغ     

ICCD/CST(S-2)/7:(  
  نسبة السكان يف املناطق املتأثرة الذين يعيشون فوق خط الفقر؛  )أ(  
حالة الغطاء األرضي، مقاسة أيضاً بوصفها صايف اإلنتاجية األويل واجتاهات   )ب(  

عليها من خالل السالسل الطويلة األجل لبيانات حصل األمطار اليت ُيواستخدام مؤشر كفاءة 
  .مؤشر االختالف املوحد يف النباتات

ومن شأن وجود قدر من التواؤم بني جمموعة مؤشرات تقييم األثر اخلاصة بكل من                -٣٩
املؤسـستني وعلـى    كلتا  مرفق البيئة العاملية واتفاقية مكافحة التصحر أن يعود بالفائدة على           

فعلـى  . لب منها استخدام املؤشرات املختارة لتقييم األثر أو اإلبالغ عنها         طاألطراف اليت سيُ  
سبيل املثال، أمكن توسيع نطاق بعض مؤشرات مرفق البيئة العاملية لتقييم األثر على مستوى              

أي أن بعـض    . املشاريع ليشمل املستوى الوطين حيثما كان هناك تـداخل يف األغـراض           
قييم األثر على مستوى املشاريع ميكن أن تكون مفيدة أيـضاً           مؤشرات مرفق البيئة العاملية لت    

ع ألغراض الرصد على مستوى حوافظ االستثمارات أو املـستوى القطـري أو             جّمعندما تُ 
ؤشرات تقييم األثر   مباإلبالغ من قبل البلدان األطراف يف اتفاقية مكافحة التصحر فيما يتصل            

  ).مثل حتسن سبل العيش يف املناطق الريفية(يذ وتقييم التنفاألداء يف إطار نظام استعراض 
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يشارك مرفق البيئة العاملية، من خالل الفريـق االستـشاري           وسيكون من املهم أن     -٤٠
جمموعة مؤشرات تقييم األثر اخلاصـة باتفاقيـة        لتنقيح  العلمي والتقين، يف العملية التكرارية      

) ج(٤يئة العاملية تتوافق مع الفقرة      كما أن هذه املشاركة من قبل مرفق الب       . مكافحة التصحر 
 اليت ُيطلب فيها من األمانة أن تقوم، بإرشاد من مكتب جلنـة العلـم               ٩-م أ /١٧من املقرر   

تبسيط جمموعة مؤشرات تقييم األثر واملنـهجيات       بوالتكنولوجيا وباستخدام عملية تكرارية،     
امج واملشاريع واملؤسـسات ذات     املرتبطة هبا، آخذة يف اعتبارها أوجه التآزر املمكنة مع الرب         

  .الصلة، مبا فيها تلك املتصلة باتفاقيات ريو األخرى
خذت اخلطوات التالية لضمان املشاركة الفعالة للفريق االستشاري العلمـي          وقد اتُّ   -٤١

 جمموعة مؤشرات تقييم األثـر اخلاصـة باتفاقيـة          تنقيحوالتقين التابع ملرفق البيئة العاملية يف       
  :حرمكافحة التص

ُدعي الفريق االستشاري العلمي والتقين إىل املشاركة يف اجتماع ُعقـد يف              )أ(  
 بشأن املنهجيات واالحتياجات للبيانات فيما يتعلق باجملموعة الفرعيـة          ٢٠١٠يونيه  /حزيران

أو /وكان اهلدف من االجتماع هو إتاحة الفرصة للمؤسـسات و         . من مؤشرات تقييم األثر   
بادل املعلومات بشأن التطورات الدولية املتصلة مبؤشرات تقييم األثـر          الوكاالت املشاركة لت  
   هذه املؤشرات؛طبيقوتقاسم خرباهتا يف ت

الـتقين  وخدم استعراض غري رمسي أجراه الفريق االستشاري العلمـي          اسُت  )ب(  
جمموعة مؤشرات تقيـيم األثـر      ، والذي تناول    ٢٠٠٩سبتمرب  /للتقرير الذي أُعد يف أيلول    

مـة ودقـة    ءباتفاقية مكافحة التصحر، كأساس الستعراض النظراء العلمي ملدى مال        اخلاصة  
جمموعة مؤشرات تقييم األثر وفعاليتها من حيث التكلفة، وهو االستعراض الذي أُجـري يف              

  . كجزء من العملية التكرارية٢٠١٠أغسطس /آب
 يف اسـتعراض    من املتوخى زيادة مشاركة الفريق االستشاري العلمي والتقين       كان  و  -٤٢

 جمموعـة   تنقـيح من أجل   )  أعاله ٢٠انظر الفقرة    (ةالنظراء العلمي ويف حلقة العمل التقني     
وباإلضـافة إىل ذلـك، مت التـسليم    . مؤشرات تقييم األثر اخلاصة باتفاقية مكافحة التصحر  

باحلاجة إىل التشاور مع مرفق البيئة العاملية، ومع غريه من الشركاء، بـشأن كيفيـة تقـدمي      
 ٢٣انظر الفقرة (املساعدة للعمليات التجريبية لتتبع مؤشرات تقييم األثر على املستوى الوطين      

، وقد جرت مشاورات بني املؤسسات املعنية قبل انعقاد الدورة االستثنائية الثانية للجنة        )أعاله
  .العلم والتكنولوجيا

األثر اخلاصة باتفاقية   عترب العمل املنهجي من أجل حتسني جمموعة مؤشرات تقييم          وُي  -٤٣
مكافحة التصحر أداة مفيدة لتحقيق اهلدف الطويل األجل املتمثل يف إنشاء نظام من التقيـيم               

وسيتطلب حتقيق هذا اهلـدف الطويـل       . راضيالسليم والرصد الدوري للتصحر وتردي األ     
  .األجل تنمية قدرات حمددة على املستوى الوطين
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 وضع برنامج شامل لتنمية القدرات، ممـا سـيعزز          ويف إطار جهد تعاوين يرمي إىل       -٤٤
قدرات اإلبالغ الوطين مبوجب االتفاقية، قامت أمانة اتفاقية مكافحة التصحر، واآللية العاملية، 
وأمانة مرفق البيئة العاملية، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وشعبة تنسيق مرفق البيئة العامليـة،              

طراف على الوفاء بالتزاماهتا اجلديدة املتعلقة باإلبالغ يف        بصياغة مشروع متكامل ملساعدة األ    
ج اجلزء األول من عمليـة اإلبـالغ        تّووسيوف يُ . إطار نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ     

د إىل مؤشرات األداء والتدفقات     يستناستعراض للتنفيذ   بأول  ) ٢٠١١-٢٠١٠(واالستعراض  
ارسات بشأن تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا       املالية يف تنفيذ االتفاقية وأفضل املم     

  .يف ذلك التكيف
ظ على هذه العملية وزيادة دعمها يف فترة السنتني التالية اليت سـيلزم             افسيتعني احل و  -٤٥

فيها توفر مشاركة إضافية وموضوعية إىل حد أبعد ملعاجلة مسألة اإلبالغ عن مؤشرات تقييم              
وستختتم هـذه   . التدفقات املالية وأفضل املمارسات   وداء  األبالغ عن   األثر، باإلضافة إىل اإل   

ويف هذا الـصدد،    . العملية دورة االستعراض األوىل يف إطار نظام رصد األداء وتقييم التنفيذ          
  :جيدر التذكري بأن مؤمتر األطراف قد

ة ، باملبادرة املشتركة بني برنامج األمم املتحد      ٩-م أ /١٠ب، يف املقرر    رّح  )أ(  
يف إطار مبادرة طويلـة     معاً  للبيئة ومرفق البيئة العاملية وأمانة اتفاقية مكافحة التصحر للعمل          
  األجل لبناء القدرات فيما يتصل برصد االستراتيجية وتنفيذها؛

، من أمانة اتفاقية مكافحة التـصحر واآلليـة         ٩-م أ /١٧طلب، يف املقرر      )ب(  
 الشاملة لبناء القدرات ملساعدة األطراف من       مامبادرهتالعاملية إدراج مؤشرات تقييم األثر يف       

  .البلدان املتأثرة، والتماس املساعدة، مع إيالء االعتبار خاصة ملرفق البيئة العاملية
القدرات ألغراض اإلبالغ مبوجب اتفاقية مكافحـة       لبناء  برنامج عاملي   ربط  وميكن    -٤٦

 تقييم األثر، باألنشطة املضطلع هبا علـى         إىل مؤشرات  اًالتصحر، مبا يف ذلك اإلبالغ استناد     
ويف . املستوى القطري، من أجل ضمان التماسك واالتساق عرب املناطق وعلى مـر الـزمن             

 ميكن للبلدان األطراف املؤهلة أن حتصل على دعم من عملية التجديد اخلامسة             ،الوقت نفسه 
ـ ت يتعلق باإلبالغ    ملوارد مرفق البيئة العاملية من أجل تنفيذ أنشطة متكينية فيما          ل برنـامج   كّم

  .تنمية القدرات على املستوى العاملي
ة عمل مشتركة كنتيجة الجتماع عقد ليوم واحد بـني          ـوقد مت تصور وضع خط      -٤٧

 خطة العمـل املـشتركة   تضمنوست. أمانة اتفاقية مكافحة التصحر وأمانة مرفق البيئة العاملية       
مانة اتفاقية مكافحة التصحر وأمانة مرفق البيئـة        جمموعة من التوصيات لتعزيز التعاون بني أ      

تركيز مرفق البيئة العاملية املتعلـق      االستراتيجية وجمال   والعاملية كوسيلة لتعزيز تنفيذ االتفاقية      
  .تردي األراضيب
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  مالحظات ختامية  -رابعاً   
، ، يف دورهتا االستثنائية الثانيـة      أن تستعرض  قد ترغب جلنة العلم والتكنولوجيا      -٤٨

ضعت من أجل العملية التكرارية لتنقيح جمموعة مؤشرات تقيـيم          ُوخارطة الطريق اليت    
تقدم توصيات إىل مؤمتر األطراف بشأن متابعة تنفيذ هذه اجملموعة سـواء يف             أن  األثر، و 

، أو يف عمليات التكـرار الـيت        ٢٠١٣-٢٠١٠أول عملية تكرار جتري خالل الفترة       
  .جرى يف املستقبلسُت
تود جلنة العلم والتكنولوجيا أن حتيط علماً بنتائج عملية استعراض النظراء           وقد    -٤٩

، وأن تقدم املزيد مـن اإلرشـادات        ICCD/CST(S-2)/INF.1العلمي كما ترد يف الوثيقة      
 يف  ةم األثر يف التقارير اليت ستقدمها البلدان املتـأثر        ـلإلدراج االختياري ملؤشرات تقيي   

  .٢٠١٢عام 
نة العلم والتكنولوجيا، آخذة يف اعتبارها نتائج املشاورات الـيت          وقد ترغب جل    -٥٠

للجنة بشأن مؤشرات تقييم األثـر وعمليـة        الثانية  جرت قبل انعقاد الدورة االستثنائية      
 التعاون مع   تنسيق مؤمتر األطراف بسلسلة من اإلجراءات اهلادفة إىل         يةاإلبالغ، يف توص  

ألجل لدعم التقدم احملرز يف قياس تنفيـذ األهـداف          مرفق البيئة العاملية يف إطار طويل ا      
  . من االستراتيجية٣ و٢ و١االستراتيجية 

        
  


