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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  الدورة احلادية عشرة

  ٢٠١٣أبريل / نيسان١٩-١٥بون، 
  من جدول األعمال املؤقت ٩البند 

وص أفضل السبل لقيـاس التقـدم     مسامهات جلنة العلم والتكنولوجيا خبص    
التقـدم  :  لالسـتراتيجية  ٣ و ٢ و ١احملرز يف تنفيذ األهداف االستراتيجية      

   ٣ و٢ و١احملرز يف تنقيح مؤشرات األثر بالنسبة لألهداف االستراتيجية 

مسامهات جلنة العلم والتكنولوجيا خبصوص أفضل الـسبل لقيـاس               
  ية لالستراتيج٣ و٢ و١األهداف االستراتيجية 

  مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
برنامج عمل الـدورة    ، أن يتضمن    ١٠-م أ /١٦مقرره  مؤمتر األطراف، يف     قرر  

بنداً من جدول األعمال يتعلق مبسامهات جلنة  احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية 
هـداف  العلم والتكنولوجيا خبصوص أفضل السبل لقياس التقـدم احملـرز يف تنفيـذ األ             

  .٣ و٢ و١االستراتيجية 
الفريـق االستـشاري    ويتضمن مرفق هذه الوثيقة التقرير املرحلي الذي أعـده            

، بالـصيغة الـيت     األثرتقييم  تنقيح مؤشرات   املكلف ب املخصص املؤلف من خرباء تقنيني      
  هبا إىل الـدورة االسـتثنائية الثالثـة للجنـة العلـم والتكنولوجيـا يف الوثيقـة                  قُدم

ICCD/CST(S-3)/L.4 .وسوف ُيدرج يف التقرير النهائي للجنة العلم والتكنولوجيا.  
ومن املقرر أن يتوىل رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا عرض حمتوى مرفـق هـذه                

  .الوثيقة على جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا احلادية عشرة لكي تنظر فيه األطراف
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  املرفق

تنقـيح مؤشـرات األثـر املتـصلة باألهـداف          التقدم احملـرز يف         
 الواردة يف اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني       ٣ و ٢ و ١ االستراتيجية

   )٢٠١٨-٢٠٠٨( للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية

  مقدمة  -أوالً  
بإرشاد من مكتب   مؤمتر األطراف إىل األمانة أن تضع،        ، طلب ٩-م أ /١٧يف املقرر     -١

مقترحات لينظر فيها مؤمتر األطراف يف      ،  نولوجيا وباستعمال عملية تكرارية    والتك جلنة العلم 
 احلادية عشرة، من أجل تنقيح جمموعة مؤشرات األداء واألثر          من الدورة دوراته املقبلة، بدءاً    

أن طلب مؤمتر األطراف إىل جلنـة العلـم والتكنولوجيـا             كما .)١(واملنهجيات املرتبطة هبا  
 وأن توصي باجملموعة الـدنيا مـن        ،دوراهتا حالة العملية التكرارية املذكورة    تستعرض أثناء   

  .مؤشرات تقييم األثر لينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة
فريق استشاري خمصص مؤلف    ، قرر مؤمتر األطراف إنشاء      ١٠-م أ /١٩ويف املقرر     -٢

لألوسـاط العلميـة،    التكرارية والتشاركية   ُيكلَّف مبهمة مواصلة املسامهة     ،  من خرباء تقنيني  
يف عمليـة تنقـيح     ،  واملراسلني املعنيني مبسائل العلم والتكنولوجيا    وجهات التنسيق الوطنية،    

  .، ورصد وتقييم اآلثارمؤشرات تقييم األثر
ستـشاري  االفريـق   وأحاطت جلنة العلم والتكنولوجيا علماً بالتقدم احملرز يف إنشاء ال           -٣
بني الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف       ما يح جمموعة مؤشرات تقييم األثر يف الفترة      ، وتنق خصصامل

 ICCD/CST(S-3)/5 على النحـو الـوارد يف الوثيقـة          ٢٠١٢أكتوبر  /ومنتصف تشرين األول  
  .Corr.1و
 / مبواصلة التقدم احملـرز منـذ منتـصف تـشرين األول       كما أحاطت اللجنة علماً     -٤

، على النحو الذي عرضـه رئـيس الفريـق          ٢٠١٣مارس  /ر حىت هناية آذا   ٢٠١٢ أكتوبر
وفريق التحرير التابع له، يف شكل معلومات مستوفاة شفوياً يف أثنـاء             االستشاري املخصص 

وقد عرض ممثلو الفريـق االستـشاري       . الدورة االستثنائية الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا     
عرضوا موجزاً بتوصـياهتم      كما لهم،املخصص اخلطوط العريضة لالستنتاجات الرئيسية لعم     

  .األولية بالصيغة الواردة يف مرفق هذه الوثيقة
__________ 

، ٩-م أ /١٧قُبلت هذه اجملموعة من مؤشرات تقييم األثر قبوالً أولياً بالصيغة الواردة يف املرفق األول باملقرر                 )١(
 .ICCD/COP(10)/CST/2 على النحو الوارد يف الوثيقة عملية استعراض نظراء علميةوُنقحت من خالل 
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 ٢٠١٣أبريـل   /وقدمت أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف بداية نيسان           -٥
نسخة كاملة من التوصيات األولية اليت أعدها الفريق االستشاري املخصص إىل مجيع جهات             

. ، مـن أجـل استعراضـها      اسلني املعنيني مبسائل العلم والتكنولوجيـا     واملرالتنسيق الوطنية   
األطراف على موافاة الفريق االستشاري املخصص بتعليقاهتا على هذه التوصـيات            وُشجعت

  .٢٠١٣مايو / أيار٥حبلول 

الفريق االستـشاري املخـصص     موجز التوصيات األولية اليت أعدها          -ثانياً  
   مؤشرات تقييم األثرلف بتنقيح  املكاملؤلف من خرباء تقنيني

يف الدورة االستثنائية الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا، قدم رئيس الفريق االستشاري             -٦
املخصص وفريق التحرير التابع له إىل جلنة العلم والتكنولوجيا معلومات مستوفاة شفوياً عن             

ثلـو الفريـق االستـشاري      وعرض مم . التقدم احملرز يف تنقيح جمموعة مؤشرات تقييم األثر       
  .املخصص اخلطوط العريضة لالستنتاجات الرئيسية لعملهم وقدموا موجزاً بتوصياهتم األولية

ومع اإلشارة إىل أن الغرض من جمموعة مؤشرات تقييم األثر هو متكني األطراف من                -٧
 بأهـدافها   يتـصل   فيمـا  تتبع التقدم احملرز يف تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر         

، الحظ الفريق االستشاري املخصص أنه يستحيل الوفاء متاماً هبـذه           ٣ و ٢ و ١االستراتيجية  
وتستدعي هـذه   . بينها  فيما األهداف االستراتيجية الثالثة يف الوقت نفسه حيث إهنا تتنافس        

حـظ  ال  كما .الطبيعة التنافسية إجراء مقايضة بني املكونات االقتصادية واالجتماعية والبيئية        
إحالل التوازن بني الـشواغل احملليـة يف مقابـل          : الفريق ظهور نوع ثان من املقايضة، هو      

  .الشواغل العاملية، وذلك مثالً يف جمال اإلدارة املستدامة لألراضي
" مؤشرات تقييم التقـدم   "مصطلح  وأوصى الفريق االستشاري املخصص باستخدام        -٨

تقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقيـة يف مقابـل أهـدافها           لتتبع ال " مؤشرات تقييم األثر  " من   بدالً
يف " األثـر "ومن شأن هذا أن يساعد يف تاليف االلتباس عند استخدام كلمـة             . االستراتيجية

  . االستجابة- األثر - احلالة -الضغط  -القوى احملرِّكة السلسلة السببية املتعلقة ب
مع إمكانية التوحيد عنـدما     مة،  وأوصى الفريق االستشاري املخصص مبواصلة املواء       -٩

أسباب ونتائج تدهور األراضـي     ، لإلفادة عن االختالف يف      يكون ذلك مناسباً وممكناً عملياً    
  .قدراهتا على القياس والرصد وتقييم األثر  ويف بني البلدان األطراف،اجلافة
ـ            -١٠ رز يف  ويشكل حتديد املناطق املتأثرة وتشخيصها شرطني أساسيني لتتبع التقدم احمل

تنفيذ االتفاقية، وتوفري معلومات قيمة للغاية عن تنفيذ برامج ختفيف ناجحة على كل مـن               
وأوصى الفريق االستشاري املخصص بالتمييز بني الفئات التالية        . الصعيدين القطري والعاملي  
نـاطق  ؛ وامل )اليت يكون فيها التصحر حمـتمالً     (املناطق احملتملة   : من املناطق املتأثرة واملهددة   

؛ واملناطق املهددة   ) الثقافية -اليت تتقارب فيها العوامل املناخية واالجتماعية       (املعرضة للخطر   
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؛ واملناطق اليت هلا موروث من      ) األرض -اليت يعوق فيها التصحر حالياً منظومة البشر        (فعلياً  
  ).تعد العوامل نشطة فيها  ملاليت(التصحر 

 باتباع هنج ثالثي الطبقات لتحديد خمتلف فئات        وأوصى الفريق االستشاري املخصص     -١١
وتأيت العوامل املناخية أوالً، وهي تشكل الطبقة اخلارجية وتوفر األساس لتحديد           . املناطق املتأثرة 

وأوصى الفريق بالتركيز على املناطق اجلافة باستخدام مؤشـر القحولـة          . املناطق احملتمل تأثرها  
املناطق القاحلـة،   (ة يف حدود تعريف االتفاقية املتفق عليه        كأفضل وسيلة لتحديد املناطق اجلاف    

.  االقتصادية الطبقة الثانيـة    -وتشكل العوامل االجتماعية    ). وشبه القاحلة، واجلافة شبه الرطبة    
فالبيانات املتعلقة باالجتاهات السائدة بني السكان الريفيني متاحة على نطاق واسـع، وميكـن              

ويربز التداخل بني الطبقتني من العوامل البؤر       . أجل هذه الطبقة  استخدامها كمؤشر تكاملي من     
وينبغي توصيف هذه   . أن تشكل الطبقة الثالثة   وينبغي  الساخنة، أي املناطق املعرضة خلطر التأثر،       

بواسطة معلومات إضافية عن اخنفاض الغطاء النبايت إىل جانب عمليـات           البؤر الساخنة كذلك    
إذا كانت البؤر الساخنة معرضـة فقـط للتـأثر      ماومن شأن هذا أن يقدِّر   . التفتيش األرضي 

وأخرياً، فإن تداخل القَيم املوجبـة لطبقـة        ). فعلياً(إذا كانت متأثرة به بالفعل        ما  أو باجلفاف
  .بة للضغط البشري حيدد جمال التصحر املوروثاملناخ مع القَيم السال

وأوصى الفريـق االستـشاري املخـصص مبواصـلة تنقـيح جمموعـة مؤشـرات                 -١٢
 والـيت سـبق تنقيحهـا يف    ٩-م أ/١٧املؤقتة اليت اقُترحت أول األمـر يف املقـرر        األداء تقييم
، وذلـك   ))بـاء  - الفرع الثاين  (ICCD/COP(10)/CST/2مع اإلشارة إىل     (١٠-م أ /١٩ املقرر

وتتمثل اجملموعة املقترحـة    . جمموعة دنيا من املؤشرات، على النحو املبني يف اجلدول أدناه         إلنتاج  
ها البديلـة علـى     مقاييس/هامقاييسمن املؤشرات العاملية املشتركة يف خليط من املؤشرات املتاحة          

عايري تغطيتها باإلبالغ حمدودة    فضالً عن مؤشرات م   ) كالتغري يف حالة الغطاء النبايت    (النطاق العاملي   
كـالتغري يف إنتاجيـة     (ها البديلة ناقصة حالياً     مقاييس/هامقاييس  أو )كمؤشر الطيور الربية العاملي   (

املبـادرات القائمـة    /ومن مث، سيلزم اجلمع بني استخدام البيانات الواردة من القنوات         ). األراضي
أو احلفـاظ علـى     / هذا العمل، تنشيط و    وينبغي، يف . والعمل على وضع حوافز للرصد اإلضايف     

  .األخرى أوجه التآزر مع عمليات الرصد والتقييم يف إطار اتفاقيات ريو
    اجلدول

التنقيحات املقترحة للمجموعة الدنيا من مؤشرات تقييم األثر املعتمدة مؤقتاً مـن أجـل     
   لالستراتيجية٣و ٢ و١أهداف االستراتيجية 

  سبل عيش السكان املتأثرين حتسني  :١االستراتيجي اهلدف 
  )مبا يف ذلك مكون ريفي(الدخل النسيب /معدل الفقر

  حتسني حالة النظم اإليكولوجية املتأثرة: ٢اهلدف االستراتيجي 
  التغري يف وضع الغطاء النبايت
 التغري يف إنتاجية األراضي



ICCD/CRIC(11)/14 

5 GE.13-70054 

   تنفيذاً فعاالًحتقيق فوائد عامة بتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر: ٣اهلدف االستراتيجي 
  إمجايل رصيد الكربون يف النظام األرضي/كربون التربة العضويالتغري يف رصيد 

 ، وخباصة يف إطار مؤشر الطيور الربية العاملياالجتاهات يف وفرة وتوزيع أنواع خمتارة

  بل الوطنيـة   حلقائق العاملية فقط  بإبراز ا  البلد الطرف املقدم للتقرير      قيامعدم  ولضمان    -١٣
واحمللية أيضاً، أوصى الفريق االستشاري املخصص باستكمال اجملموعة الدنيا من مؤشرات تقييم            

وطنيـة   أو/التقدم املنسقة عاملياً استكماالً منهجياً مبعلومات ومؤشرات ذات صلة إقليميـة و           
  ").سردية"مؤشرات (حملية  أو/و

حملليـة، أي التـاريخ     وميكن استخالص املؤشرات السردية من األوصاف السردية ا         -١٤
 تـدهور التـصحر و  املوثق للنجاحات واإلخفاقات اليت شهدها موقع معني مهدد بعمليات          

، باإلضـافة إىل إدراج املؤشـرات يف        وبإمكان األوصاف السردية أيضاً   . األراضي واجلفاف 
اإلبالغ على الصعيد العاملي، أن توفر قاعدة املعلومات واملعارف الالزمة لفهـم عمليـات              

  . على الصعيد احمللي األراضي واجلفافتدهورتصحر وال
وأوصى الفريق االستشاري املخصص بأنه ينبغي أن متتثـل املؤشـرات يف خمتلـف             -١٥

جملموعة مـن   ) اإلقليمية، ودون اإلقليمية، والوطنية، ودون الوطنية، واحمللية      (احليزات املكانية   
  . e-SMART معايري مواصفات مقترحة حمددة للجودة، مثل 

وينبغي دعم عملية اختيار املعايري وحتديدها بنموذج مفاهيمي لوصف التفـاعالت             -١٦
لنمـوذج القـوى    وأوصى الفريق االستشاري املخصص بإعداد إطارٍ معدلٍ        . السببية املهمة 

، مـرتبٍط ارتباطـاً صـرحياً باألهـداف          االستجابة - األثر   - احلالة   -الضغط   -احملرِّكة  
وميكن أن يطلق على هـذا      . ثة وميكن أن ُتميَّز فيه التأثريات البشرية والبيئية       االستراتيجية الثال 

 -البـشري والبيئـي    األثـر   - احلالة   - الضغط   -القوى احملرِّكة   إطار  "اإلطار املعدل اسم    
وسيكون هذا إطاراً متطوراً وقادراً على التكيف، وموجهاً حنو الرصد والتقييم،           ". االستجابة

 أمور منها تقييم درجة تنفيذ األهداف االسـتراتيجية وأفـضل الـسياسات             ميكِّن من مجلة  
وميكن استخدام هذا اإلطار    . للتصدي للتصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف البلدان املتأثرة       

يف اإلبالغ على مستويات متعددة، وخباصة عند التركيز على تقييم السياسات، بينما ميكن أن     
  .ر باملؤشرات حمدداً أيضاً من حيث الدرجة واملوقع والغرضيكون التزويد الفعلي لإلطا

وأوصى الفريق االستشاري املخصص كذلك بالتمكني من الفهم الكامل للـديناميات           -١٧
والوظائف اليت تستند إليها النظم عن طريق إطار لفهم عمليات التصحر باالستناد إىل ديناميات              

املعرفة النظُمية املتاحة بديناميات التـصحر،      : زتنيوسيعتمد إعداد هذا اإلطار على ركي     . النظم
وينبغي، يف أفضل األحوال، أن تـوفر       . واالستنتاجات اجلديدة املستمدة من األوصاف السردية     

األوصاف السردية املعلومات املطلوبة لفهم ديناميات عمليات التـصحر وتـدهور األراضـي           
ا باستمرار يف بؤر ساخنة وبـؤر بـاردة         وينشأ إعداد األوصاف السردية مع حتديثه     . واجلفاف



ICCD/CRIC(11)/14 

GE.13-70054 6 

الذي ) الوثائق واملسوح األرضية  (متثيلية يف كل بلد، بوصفه املصدر الرئيسي للمعلومات احمللية          
  .بني البلدان األطراف واستخدامه يف التقييمات العاملية  فيماميكن تبادله

يـيم علـى    والحظ الفريق االستشاري أن اإلدماج الكامل جلهـود الرصـد والتق            -١٨
الصعيدين احمللي والوطين يف تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية علـى املـستوى العـاملي                

. سيستلزم مشاركة جمموعة كبرية من اجلهات صاحبة املصلحة ذات الصلة من بداية العملية            
مـن جهـد أوسـع      اً  وميكن تشجيع ذلك عن طريق جعل اختيار املؤشرات واإلبالغ جزء         

 وينبغي إدماج اختيار املؤشـرات    . مية اجملتمعية وعملية اختاذ القرارات املقترنة هبا      لتخطيط التن 
يقترن هبا من متطلبات اإلبالغ يف مبادئ توجيهية لتمويل املشاريع، وينبغي التخطـيط              وما

  .لوضع تدابري لبناء القدرات حيثما دعت احلاجة إىل ذلك
  عملية مواءمة برامج العمل الوطنية وأوصى الفريق االستشاري املخصص بأن تتضمن       -١٩

الوطنيـة يف   /إعداد إطار مناسب للرصد والتقييم، تيسرياً إلدماج املعلومات واملؤشرات احمللية         
  .تقييمات التقدم احملرز والرصد والتقييم على الصعيد العاملي

ـ              -٢٠ رات وبالنظر إىل أن القضايا التقنية واللوجستية والعلمية جتعل نقل بيانـات املؤش
لتجميعها من املستوى احمللي إىل املستوى الدويل أمراً صعباً، فقد أوصى الفريق االستـشاري              
املخصص باستخدام بروتوكول تكامل مشترك، لرفع مستوى املؤشرات، مع قيام املـسؤول            

يلزم من أوصاف سردية مستمدة من الرصـد          ما على الصعيد الوطين بتحديد املواقع ومجع     
صعيد احمللي بانتظام لفهم دينامية التصحر وتدهور األراضي واجلفاف، وتعميم          والتقييم على ال  

  .هذه املعلومات على كل من الصعيد الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي والعاملي
والحظ الفريق االستشاري املخصص أن النجاح يف تنفيذ املؤشرات وإطـار التكامـل               -٢١

غ على النحو املبني يف هذه التوصيات سيتطلب برناجماً واسع          اإلبال/املفاهيمي وآلية الرصد والتقييم   
وأوصى الفريق  . النطاق وعملياً لبناء القدرات، بل وقد يتطلب أيضاً حتديثاً إلجراء اإلبالغ احلايل           

االستشاري املخصص باختبار الطرائق واآلليات واألطر املفاهيمية وجمموعات املؤشرات املقترحة،          
  .تظام من أجل تقدير جدوى هنج الرصد والتقييم املتطورومعاودة تقييمها بان

       


