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 التعريف المفهوم/المصطلح

CIRC 

 

الدورة  مؤتمر األطراف،/  1تأسست لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية بموجب القرار رقم . لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
ووفًقا الختصاصاتها، . الخامسة، كهيئة فرعية لمؤتمر األطراف بغرض مساعدته في إجراء استعراض منتظم لتنفيذ االتفاقية

ُتساعد هذه اللجنة مؤتمر األطراف في استعراض تنفيذ االتفاقية تحت سلطة مؤتمر األطراف وتوجيهاته، وكجزء أساسي 
 (.SIARP)لنظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ 

-ettt://///n.i2wwv.:2t/ww2dh2t:w2/ww//:tthh-whd:h/-:/tth/h2tet:w2: المصدر)
ww2dh2t:w2-ww:w) 

 ابتكاري

 

 .جودة فكرة أو ممارسة ما تتسم بالحداثة واالختالف

 (ettt://///.oii:2hiiv:wt:w2ewo.ww//vhi:2:t:w2/:22wdet:dh.et/t: المصدر)

، ُيطلب من جميع األطراف التي تعتبر نفسها متأثرة بالتصحر 13الدورة  مؤتمر األطراف،/  7وفًقا لمرفق القرار رقم  اإلبالغ
امتالك األطراف ( 1)وتدهور األراضي والجفاف اإلبالغ عن التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف االستراتيجية، شريطة 

ية أو التحقق منها؛ معلومات وطنية رسمية كافية لإلبالغ عن التقديرات الوطنية المستمدة من مصادر البيانات العالم/بيانات
 . اإلبالغ بشكل أساسي من البيانات الوطنية الرسمية( n)و

االتجاهات السائدة في الغطاء األرضي )نظًرا ألن المعلومات حول المؤشرات الثالثة القائمة على إدارة األراضي 
سوف ( الكربون فوق األرض وتحتهاواالتجاهات السائدة في إنتاجية األرض أو أدائها واالتجاهات السائدة في مخزونات 

، فإن جميع أطراف اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر مدعوون 15.3ُتستخدم كذلك ليسترشد بها هدف التنمية المستدامة 
 . لتقديم المعلومات ذات الصلة

النوعي وعلى أساس من خالل اإلبالغ  n018-n030سوف يكون اإلبالغ عن إطار التنفيذ لإلطار االستراتيجي للفترة 
 .طوعي إلى أن تنظر لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية في مراجعة المبادئ التوجيهية لإلبالغ

-ettt://///n.i2wwv.:2t/i:thi/vhieitt/i:thi/ihii:w2i/vwwi/h2ti/n017: المصدر)
11/wwtn1evv1dh21.tvi) 

االتفاقات البيئية متعددة 
 (AEA)األطراف 

. هي اتفاقية ملزمة قانوًنا بين ثالث دول أو أكثر تسمح لها بتحقيق هدف بيئي( AEA)االتفاقية البيئية متعددة األطراف 
التي تبرمها األمم المتحدة بالدرجة األولى، موضوعات مثل السياسات المتعلقة بالغالف الجوي وسياسات وتشمل االتفاقات، 

 .المياه العذبة وسياسات النفايات والمخلفات الخطرة وسياسات الحفاظ على الطبيعية والتلوث الضوضائي والسالمة النووية

 (ettti://h2./:i:thv:e.ww1//:i:/Aitt:tethwetdh2d:ww2/h2tetde1whh/h2t: المصدر)

. 199nمباشرة من مؤتمر قمة األرض لعام  -بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر  - تنبثق اتفاقيات ريو الثالث اتفاقيات ريو
الثالث بصورة وترتبط االتفاقيات . n1وتمثل كل أداة وسيلة لإلسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لجدول أعمال القرن 

 . جوهرية وتعمل في نفس النظم اإليكولوجية وتتصدى للمسائل المترابطة

 (/ettti://///.wov.:2t/w:w: المصدر)

المؤشر الموحد لتباين  ويتم قياسها عادة باستخدام. درجة امتصاص الغطاء النباتي لألشعة الفعالة في عملية التمثيل الضوئي االخضرار
 (.EDR)النباتي أو المؤشر المحسن للغطاء ( IVDR)الغطاء النباتي 

( نظرة عامة على أداء القياس اإلشعاعي والفيزيائي الحيوي لمؤشرات الغطاء النباتي n00nالمصدر: هويت وآخرون. ))
 n13-195، 83لمقياس الطيف التصويري المتوسط التحليل. استشعار البيئة عن ُبعد، 

2-4257(02)00096-.org/10.1016/S0034http://dx.doi ) 

 المستعملة( المياه)إدارة 

 

مجموعة من األنشطة تشمل جمع ونقل ومعالجة النفايات والتخلص منها والحيلولة دون إنتاج النفايات وتعديل النفايات وإعادة 
 .تدويرها/استخدامها

 
 (ettti://///./wwet.2ht/1twiiewoمسرد مصطلحات الشبكة العالمية لُنُهج وتكنولوجيات حفظ الموارد : المصدر)

 إدارة األراضي 

 

 الممارسات المستخدمة في إدارة موارد األراضي 

المياه من خالل اعتماد سبل أكثر كفاءة لتجميع واستخراج المياه وتخزينها كفاءة استخدام  تهدف إلى تحقيق مستوى أعلى من إدارة الري
 .وتوزيعها واستخدامها

 (ettti://///./wwet.2ht/1twiiewoمسرد مصطلحات الشبكة العالمية لُنُهج وتكنولوجيات حفظ الموارد : المصدر)

 .تشمل الجوانب اإلدارية والقانونية والتقنية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية للمحافظة على الغابات واستخدامهابيعية إدارة الغابات الط

http://www2.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-11/cop21add1_eng.pdf
http://www2.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-11/cop21add1_eng.pdf
https://www.cbd.int/rio/
http://dx.doi.org/10.1016/S0034-4257(02)00096-2
http://dx.doi.org/10.1016/S0034-4257(02)00096-2
https://www.wocat.net/glossary
https://www.wocat.net/glossary
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 (ettti://///./wwet.2ht/1twiiewoمسرد مصطلحات الشبكة العالمية لُنُهج وتكنولوجيات حفظ الموارد : المصدر) وشبه الطبيعية

اإلدارة المتكاملة 
 لخصوبة التربة

. تهدف إلى إدارة التربة من خالل الدمج بين أساليب مختلفة لتعديل خصوبة التربة باإلضافة إلى الحفاظ على التربة والمياه
مثل )استخدام المصادر العضوية لألسمدة إلى أقصى حد ممكن : وتستند اإلدارة المتكاملة لخصوبة التربة على ثالثة مبادئ

؛ والحد من فقدان المواد (السماد الحيواني واستخدام السماد الخليط والسماد األخضر المثبت للنيتروجين ومحاصيل التغطية
 .القتصاديالمغذية في التربة واستخدام األسمدة غير العضوية بحكمة وتروي وفًقا لدرجة االحتياج والتوافر ا

 (ettti://///./wwet.2ht/1twiiewoمسرد مصطلحات الشبكة العالمية لُنُهج وتكنولوجيات حفظ الموارد : المصدر)

اإلدارة المتكاملة لآلفات 
 واألمراض

 

وهي أي ممارسة تسعى . مخاطرها على السكان والبيئةعملية تهدف إلى حل مشكالت اآلفات واألمراض إلى جانب الحد من 
 .إلى االستفادة من العمليات الطبيعية التي تحد من انتشار اآلفات

 (ettti://///./wwet.2ht/1twiiewoمسرد مصطلحات الشبكة العالمية لُنُهج وتكنولوجيات حفظ الموارد : المصدر)

اإلدارة المتكاملة 
للمحاصيل والثروة 

 الحيوانية

 .ُتحسن استخدامات موارد المحاصيل والثروة الحيوانية من خالل التفاعل وإيجاد التآزرات

 (ettti://///./wwet.2ht/1twiiewoمسرد مصطلحات الشبكة العالمية لُنُهج وتكنولوجيات حفظ الموارد : المصدر)

وتتم إدارة . تشمل المزارع الحرجية الزراعات األحادية متساوية العمر وتهدف في المقام األول إلى إنتاج األخشاب واأللياف إدارة المزارع الحرجية 
 .عالية نسبًيا نمو وإنتاجيةهذه المزارع عادة بشكل مكثف وتتسم بمعدالت 

 (ettti://///./wwet.2ht/1twiiewoمسرد مصطلحات الشبكة العالمية لُنُهج وتكنولوجيات حفظ الموارد : المصدر)

اإلدارة المستدامة 
 ( PLA) لألراضي

السلع وتقديم الخدمات لتلبية االحتياجات إلنتاج  -بما في ذلك التربة والمياه والنباتات والحيوانات  -استخدام موارد األراضي 
البشرية المتغيرة، والعمل في الوقت نفسه على ضمان اإلمكانيات اإلنتاجية لهذه الموارد على المدى الطويل والحفاظ على 

 . وظائفها البيئية

 (ettti://///./wwet.2ht/1twiiewoمسرد مصطلحات الشبكة العالمية لُنُهج وتكنولوجيات حفظ الموارد : المصدر)

 إدارة المياه الجوفية

 

فرط االستخدام ورفع مستوياتها، وهو ما / تشمل تأمين تغذية احتياطيات المياه الجوفية وحمايتها من التلوث وفرط االستغالل 
 .يلزم مراعاته لتفادي تملح المياه

 (ettti://///./wwet.2ht/1twiiewoمسرد مصطلحات الشبكة العالمية لُنُهج وتكنولوجيات حفظ الموارد : المصدر)

 إدارة المياه السطحية

 

 .اإلفراط في استخراج المياه، أو (الفيضانات)تشمل حماية الينابيع واألنهار والبحيرات من التلوث، وتدفقات المياه العالية 

 (ettti://///./wwet.2ht/1twiiewoمسرد مصطلحات الشبكة العالمية لُنُهج وتكنولوجيات حفظ الموارد : المصدر)

إدارة مخاطر الجفاف 
(VIA ) 

والمعلومات التي تهدف إلى تحليل المخاطر وتقييمها؛ وتقييم هي عملية جمع البيانات ( VIA)إدارة مخاطر الجفاف 
الخيارات؛ ووضع القرارات الرامية إلى الحد من مخاطر الجفاف أو السيطرة عليها أو قبولها أو إعادة توزيعها وتنفيذها 

جفاف، بما في ذلك وهي عملية مستمرة لتحليل السياسات واإلجراءات وتعديلها وتكييفها للحد من مخاطر ال. واستعراضها
وتركز إدارة مخاطر الجفاف على خلق مجتمع قادر على . المهددة وتعزيز قدرتها على التكيف التعرض للمستقبالتالحد من 

مجابهة الجفاف من خالل الحد من مخاطر الجفاف وتعزيز الفرص البيئية والمجتمعية واالقتصادية حالًيا وعلى المدى 
درة على القضاء على المخاطر تماًما وأن الحد من المخاطر قد يكون على حساب األهداف كما تعترف بعدم الق. الطويل

 .االجتماعية األخرى

 (http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245633e.pdf)المصدر: مقتبس من: 

تشمل هذه الفئة من الغطاء األرضي أي منطقة جغرافية تهيمن  ألغراض اإلبالغ التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، األخرى األراضي
التي ال تتمتع بغطاء اصطناعي نتيجة ( التربة العارية والرمل والصخور وغيرها)عليها األسطح غير الحيوية الطبيعية 

وتشمل مناطق %(. n -4يغطي أقل من )لألنشطة البشرية وحيث يكون الغطاء النباتي الطبيعي غائًبا أو غائًبا تقريًبا 
شواطئ البحيرات )تشمل هذه الفئة أيًضا المناطق التي تغمرها المياه الداخلية بانتظام . الصخور العارية والرمال والصحاري

وتستبعد هذه الفئة المناطق الساحلية المتضررة من حركة المد والجزر (. مصارف األنهار واألراضي الملحية وغيرهاو
تشمل هذه الفئة أي منطقة . وتشمل الشواطئ والكثبان الرملية والرمال والصحاري ومناطق الصخور العارية. للمياه المالحة

 .أشهر أو أكثر 10الدائمة لمدة  جغرافية تغطيها الثلوج أو األنهار الجليدية

دليل اإلبالغ لعملية اإلبالغ التفاقية األمم المتحدة لمكافحة . n018اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، : المصدر)
-n017-n018 ،0ttt/:////.i2wwv.:2t/ww2dh2t:w2/n017-n018-i2wwv-whtwwt:21التصحر للفترة 

twwwhii) 

المناطق القاحلة أو شبه القاحلة أو القاحلة شبه الرطبة، التي تبلغ فيها نسبة متوسط األمطار السنوية إلى متوسط النتح  األراضي الجافة

https://www.wocat.net/glossary
https://www.wocat.net/glossary
https://www.wocat.net/glossary
https://www.wocat.net/glossary
https://www.wocat.net/glossary
https://www.wocat.net/glossary
https://www.wocat.net/glossary
https://www.wocat.net/glossary
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245633e.pdf
http://www.unccd.int/convention/2017-2018-unccd-reporting-process
http://www.unccd.int/convention/2017-2018-unccd-reporting-process
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 قاحلة جًدا. يصحار 0.05فيها النسبة عن . وتعتبر المناطق التي تقل 0.65و 0.05التبخيري السنوي المحتمل ما بين 

 9(/CIS.1)(RCCV/CIRC. اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر: المصدر)

تشمل هذه الفئة أي مناطق جغرافية انتقالية بين النظم األرضية ألغراض اإلبالغ التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر،  األراضي الرطبة
ويتأثر . يكون المسطح المائي عادة عند السطح أو بالقرب من األراضي المغطاة بالمياه الضحلةوالمائية الخالصة، حيث 

تشمل هذه الفئة أي منطقة (. مثل المستنقعات واألحواض المائية)الغطاء النباتي بشكل كبير بالماء ويعتمد على الفيضانات 
التي تغمرها المياه بشكل موسمي أو دائم ( أو أكثر% 10 تغطي)األشجار أو الشجيرات أو النباتات العشبية  تغلب عليها

وتشمل أيًضا . أو متوسطة الملوحة الموجودة في المناطق الساحلية أو في دلتا األنهار/بالمياه العذبة الداخلية أو المالحة و
بصفة الفيضان المنتظم وينبغي أن يستمر الفيضان لمدة شهرين على األقل في العام حتى يتسم  .أشجار المنغروف الساحلية

وال تشمل هذه الفئة الغطاء النباتي داخل بيئة أرضية وتغمره المياه من حين (. شهًرا في العام 1nإلى  nاستمرار المياه من )
 .آلخر
 .المناطق المدية المنبسطة( 3مستنقعات الخث؛ ( nالمستنقعات الداخلية؛ ( 1: وتشمل

 
دليل اإلبالغ لعملية اإلبالغ التفاقية األمم المتحدة لمكافحة . n018اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، : المصدر)

-n017-n018 ،0ttt://///.i2wwv.:2t/ww2dh2t:w2/n017-n018-i2wwv-whtwwt:21التصحر للفترة 
twwwhii) 

تشمل هذه الفئة من الغطاء األرضي أي مناطق جغرافية ذات ألغراض اإلبالغ التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر،  األراضي الزراعية
وتتكون هذه الفئة من طبقة رئيسية من النباتات . غطاء سطحي مزروع سائد من المحاصيل العشبية أو المحاصيل الخشبية

أو من طبقة رئيسية من /، بما في ذلك المحاصيل العشبية المستخدمة للقش و(الحشائش أو األعشاب)بية المزروعة العش
أشجار الفاكهة، مزارع القهوة )محاصيل الشجيرات أو األشجار الدائمة المزروعة وتشمل كل أنواع البساتين والمزارع 

ويتم تضمين كل المحاصيل غير المعمرة التي ال (. د، وما إلى ذلكوالشاي، نخيل الزيت، مزارع المطاط، أشجار عيد الميال
تستمر ألكثر من موسمي نمو والمحاصيل مثل قصب السكر حيث يتم حصاد الجزء العلوي من النبات بشكل منتظم بينما 

وتشمل هذه الفئة أيًضا المحاصيل الزراعية البعلية أو . يمكن أن يبقى نظام الجذر ألكثر من سنة في الحقل ضمن هذه الفئة
مثل األرز )المروية أو ما بعد الفيضانات والمحاصيل المائية التي تظل في المياه عبر فترات طويلة خالل فترة زراعتها 

( هكتار n)> ير تشمل هذه الفئة كذلك حقول المحاصيل من الحجم الصغ(. ,غير المقشور واألرز المدي وأرز المياه العميقة
تشمل هذه الفئة المناطق المزروعة باألشجار ألغراض التشجير ومزارع (. هكتار n)< إلى الحجم الكبير المتوسط 

وتشمل هذه الفئة أيًضا . من الممكن وجود الغطاء النباتي، ويعتمد ذلك على مدة المالحظة خالل فترة المحاصيل. الغابات
وتوجد حالة . كونة من طبقتين على األقل من المحاصيل الخشبية أو العشبية المزروعةالمحاصيل متعددة الطبقات أو الم

مثل )وطبقة أخرى من المحاصيل العشبية ( األشجار أو الشجيرات)شائعة هي وجود طبقة واحدة من المحاصيل الخشبية 
، وزراعة الواحات أو الزراعة األفريقية والبستنة المكثفةأشجار الزيتون مع حقول القمح في منطقة البحر األبيض المتوسط 

كما تشمل هذه الفئة طبقات مختلفة من (. الساحلية التقليدية، حيث تكون الحقول العشبية مغطاة بأشجار النخيل، وما إلى ذلك
( n لطة؛المختالمحاصيل العشبية والخشبية ( 1: النباتات المزروعة جنًبا إلى جنب مع مساحات كبيرة من النباتات الطبيعية

المحاصيل %( / 50)<النباتات الطبيعية الفسيفسائية ( 3 ؛%(50)>النباتات الطبيعية %( /  50)<المحاصيل الفسيفسائية 
<(50.)% 
 
دليل اإلبالغ لعملية اإلبالغ التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر . n018اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، : المصدر)

  (n017-n018 ،0ttt://///.i2wwv.:2t/ww2dh2t:w2/n017-n018-i2wwv-whtwwt:21-twwwhiiللفترة 
هذه الفئة من الغطاء األرضي أي مناطق جغرافية يسيطر  تشملالتصحر، ألغراض اإلبالغ التفاقية األمم المتحدة لمكافحة  األرض العشبية

مثل األعشاب والحشائش )أو أكثر، وتشمل أشكال حياة الشجيرات والنباتات العشبية % 15عليها غطاء نباتي بنسبة 
المختلفة، أو الحيوانية /أو مزيج منها، بغض النظر عن األنشطة البشرية و( واألراضي العشبية والمراعي والسهوب والسافانا

وتوجد حالة تغطية منفصلة . الطحالب/ الرعي وإعادة اإلدارة االنتقائية، إلخ؛ أو تتكون من أشكال الحياة من األشنات : مثل
. على األقل% n5الطحالب يمكن تطبيقها فقط إذا كانت مساهمة هذا الشكل من الحياة في إجمالي الغطاء النباتي / لألشنات 

وتشمل هذه الفئة أيًضا النباتات العشبية %. 15شجار في شكل متناثر إذا كان غطاؤها أقل من ومن الممكن أن توجد األ
كما تشمل كذلك أي مناطق جغرافية يتراوح الغطاء %(. 50)>والشجيرات أو األشجار %( 50)<الطبيعية الفسيفسائية 

( n؛ أو %(15)<المفتوحة إلى المغلقة غطاء الشجيرات الطبيعية ( 1(: متفرق% )15و% nالنباتي الطبيعي فيها بين 
األعشاب والشجيرات )الغطاء النباتي المتفرق ( 3؛ أو %(15)<غطاء النباتات العشبية الطبيعية المفتوحة إلى المغلقة 

 %(.15( )>واألشجار

المتحدة لمكافحة  دليل اإلبالغ لعملية اإلبالغ التفاقية األمم. n018اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، : المصدر)
-n017-n018 ،0ttt://///.i2wwv.:2t/ww2dh2t:w2/n017-n018-i2wwv-whtwwt:21التصحر للفترة 

twwwhii) 

http://www.unccd.int/convention/2017-2018-unccd-reporting-process
http://www.unccd.int/convention/2017-2018-unccd-reporting-process
http://www.unccd.int/convention/2017-2018-unccd-reporting-process
http://www.unccd.int/convention/2017-2018-unccd-reporting-process
http://www.unccd.int/convention/2017-2018-unccd-reporting-process
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 . تحويل الغابات إلى أراٍض غير حرجية إزالة الغابات

تغير المناخ : في. مسرد المصطلحات: المرفق الثاني/ n014الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، : المصدر)
n014 :مساهمة الفرق العاملة األولى والثانية والثالثة في تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية . التقرير التجميعي

. 130-117لدولية المعنية بتغير المناخ، جنيف، سويسرا، الصفحات الهيئة الحكومية ا. المعنية بتغير المناخ
ettti://///.:tww.we/tvi/eiihii/h2t-whtwwt/ew5/iow/AI5dPYId5RIALdstwiiewo.tvi) 

 .وتوجد في الغالب مفاضلة بين االستبانة الزمنية للقياس واستبانته المكانية .قياس فيما يتعلق بالوقتدقة  االستبانة الزمنية

ويتم . فيما يتعلق بالبيانات المكانية المخزنة في شكل خطوط مسح، فهي تعد مؤشًرا على حجم بكسل واحد باألبعاد األرضية االستبانة المكانية
متًرا أن  30تعني االستبانة المكانية لمساحة  المثال،على سبيل . طول جانب واحد من مربع تمثيلها عادة كقيمة فردية تمثل

 .متًرا على األرض 30× متًرا  30بكسل واحد يمثل مساحة 

 (مطبعة جامعة كامبريدج، كامبريدج. مبادئ البصرياتEww2, A.   Mwti, E (1999 .): المصدر)

االستثمار 
 (االستثمارات)

في المقابل، والذي يمتلك بعد  تإيرادايقصد باالستثمار في المجال المالي، إيداع األموال في نشاط ما وتوقع الحصول على 
 .التحليل الدقيق، درجة عالية من األمان من حيث المبدأ، فضالً عن أمان العائدات، خالل فترة زمنية متوقعة

م شراؤها لكل وقت وحدة سلع ال ُتستهلك ولكن من المقرر استخدامها لإلنتاج في المجال االقتصادي، ُيقصد به الكمية التي يت
 .المستقبلي

في إطار نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ، يشير االستثمار إلى استخدام الموارد المالية والمؤسسية والبشرية والفنية 
 .مم المتحدة لمكافحة التصحرللمشروعات والبرامج واألنشطة األخرى المرتبطة بتنفيذ اتفاقية األ

1951( Phwiw:to A2etoi:i, 3( .sweee/, E.   Vwvv, V: المصدر)
wv
 hv., Ih/ Ywwi e2v 

Lw2vw2: Awswe/-c:tt Ewwi Cw/te2o, R2w). 

عن العائد االستثمارات المؤثرة هي االستثمارات في شركات ومؤسسات وصناديق بهدف خلق تأثير اجتماعي وبيئي فضاًل  استثمار مؤثر
بين  تتراوحويمكن إجراء هذه االستثمارات في كل من األسواق الناشئة والمتقدمة، وتستهدف مجموعة من العائدات . المادي

 .المعدالت األدنى من السوق ومعدالت السوق وفًقا للظروف

 (ettt://///.teh1::2.ww1/w1:-o:2/:w/e/whiwiwwhi/eowit/:2vho.et/t: المصدر)

االستجابة لحاالت 
 الجفاف

جهود مثل تقديم المساعدة أو التدخل أثناء كارثة الجفاف أو بعدها مباشرة لتلبية احتياجات الحفاظ على الحياة والمعيشة 
 .فورية أو قصيرة األجل أو مطولةويمكن أن تكون ذات مدة . األساسية لألشخاص المتضررين

 (ettt://///.i2:ivw.ww1: المصدر)
مجموعة )يشير استخدام األراضي إلى إجمالي الترتيبات واألنشطة والمدخالت المتخذة في نوع محدد من الغطاء األرضي  استخدام األراضي

ويستخدم مصطلح استخدام األراضي أيًضا بمعنى األغراض االجتماعية واالقتصادية المرجوة من (. اإلجراءات البشرية
 (. الرعي واستخراج األخشاب والحفظ)إدارة األراضي 

تغير المناخ : في. مسرد المصطلحات: المرفق الثاني: n014الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ،  :المصدر)
n014 : مساهمة الفرق العاملة األولى والثانية والثالثة في تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية . التجميعيالتقرير

. 130-117، جنيف، سويسرا، الصفحات خبتغير المناالهيئة الحكومية الدولية المعنية . المعنية بتغير المناخ
ettti://///.:tww.we/tvi/eiihii/h2t-whtwwt/ew5/iow/AI5dPYId5RIALdstwiiewo.tvi) 

. تعني احتمالية استمرار تدفقات المنافع الناتجة عن االستثمار إلى ما بعد مرحلة الدعم األولي في سياق استثمارات التنمية، االستدامة
 .تقييًما الحتمال تكيف النتائج الحقيقية والمتوقعة مع المخاطر بعد انتهاء عمر المشروع ويشمل أيًضا

مسرد (. n00n)لجنة المساعدة اإلنمائية / مقتبس من منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي : المصدر)
المصطلحات الرئيسية في التقييم واإلدارة القائمة على النتائج 

ettt://///.whwv.ww1/vetewhwv/n9/n1/n754804.tvi  ومن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية(n009 .)
 (/ettt//:///.:iev.ww1/hdetiet:w2/twwwhiid/htewvwtw1o/:2vho.etالمنهجية والعمليات : دليل التقييم

 .االستراتيجيات هي خطط أو طرق لتحقيق هدف معين عادة على مدى فترة طويلة من الزمن االستراتيجيات

 (/ettt://///./hww:e/-/hoithw.ww//v:wt:w2ewo: المصدر)

استراتيجية االتصاالت 
( CCP)الشاملة 

التفاقية األمم المتحدة 

التربة االهتمام واألولوية التي تستحقها في القرارات / خطة عمل منسقة تهدف إلى دعم تنفيذ االتفاقية من خالل منح األرض 
وهي تحدد أهداف . المستويات المحلية والوطنية والدولية، لدعم النشر األمثل لالستراتيجية السياسية واالقتصادية على

 . االتصال والجمهور المستهدف واألنشطة المخطط لها

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_Glossary.pdf
http://www.thegiin.org/cgi-bin/iowa/resources/about/index.html
http://www.unisdr.org/
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_Glossary.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf
http://www.ifad.org/evaluation/process_methodology/index.htm
http://www.merriam-webster.com/dictionary/
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 ettt://///.i2wwv.:2t/L:iti/P:thVwwi/h2tL:owewo/ww2dh2t:w2/wii.tvi لمكافحة التصحر

إلى تربية وتنشئة وحصاد  -الذي ُيعرف أيًضا باالستزراع السمكي أو استزراع األسماك الصدفية  -يشير االستزراع المائي  االستزراع المائي
  .واألنهار والبحيرات والمحيطاتالنباتات في كل أنواع حيوانات البيئات المائية التي تشمل البرك 

 (ettt://///.2/ii.2wee.1wd/esiewittiwh//eetd:idesiewittiwh.et/t: المصدر)

األراضي  استخدام/ممارسة اكتساب البيانات واستخدامها من األقمار الصناعية والتصوير الجوي الستنتاج الغطاء األرضي االستشعار عن بعد
 .االستشعار عن بعد باالقتران بالمسوحات األرضية للتحقق من دقة التفسيرويمكن استخدام . أو قياسه

( RSCC) الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ( sSs)إرشادات الممارسات الجيدة : المصدر)
-ettt://///.:tww. الستخدام األراضي وتغير استخدام األراضي والحراجة

211:t.:1hi.ww.st/tiot:w/1t1titiwi/1t1titiwidi:thi/stwiiewodAwww2o/idEei:wR2iw/stwiiew
o.tvi) 

وتسعى عملية االستعادة إلى إعادة بناء الهيكل والوظيفة . ي استعادة النظام البيئي الذي تعرض للتدهورعملية المساعدة ف االستعادة
 . السابقة، بما في ذلك السالمة األحيائية ةاإليكولوجي

وماكدونالد  n004الفريق العامل الدولي المعني بالعلوم والسياسات في مجال استعادة النظام اإليكولوجي، : المصدر)
 (.n016وآخرون، 

 .نشاط ُتستخدم فيه السلع أو الخدمات لتلبية االحتياجات أو الرغبات البشرية الفردية أو الجماعية االستهالك

. مسرد المصطلحات اإلحصائية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي: المصدر)
ettt://iteti.whwv.ww1/1twiiewo/vhte:t.eit؟RV44n9) 

 .االستهالك المستدام هو إنتاج قابل لالستمرار اقتصادًيا وال يؤدي إلى تدهور البيئة على المدى الطويل االستهالك المستدام 

 ".اإلنتاج المستدام: "انظر أيًضا

وتؤدي األشكال البديلة إلى تقليل التشوه على . مساحة متساوية على الرغم من التشويه التطابقييحافظ هذا اإلسقاط على  اإلسقاط الجيبي
طول دوائر خطوط الطول الخارجية عن طريق قطع استمرارية اإلسقاط فوق المحيطات ووضع القارات في المنتصف حول 

ائف حيث تكون كل المتوازيات ودائرة خط وهو إسقاط أسطواني ز. خطوط الطول المركزية الخاصة بها أو العكس بالعكس
وظائف جيبية مع زيادة النطاقات مع االبتعاد عن  وتمثل دوائر خطوط الطول منحنيات قائمة على. الطول المركزية مستقيمة
 .خط الطول المركزي

-AwwsRP .ettt://vhiitwt.eww1:i.ww//h2/eww/et/10.3/1i:vh-owwii//et: المصدر)
twwshwt:w2i/i:2iiw:vet.et/) 

أو تبيع وحدات انبعاثات غازات الدفيئة في إطار جهٍد لنظام تبادل تشتري البلدان من خالله ( لكن خادع)مصطلح شائع  أسواق الكربون
يهدف لتلبية حدودها الوطنية لالنبعاثات، إما بموجب بروتوكول كيوتو أو بموجب اتفاقات أخرى، مثل االتفاقات بين الدول 

ائد، وُتقاس الغازات ويأتي هذا المصطلح من حقيقة أن ثاني أكسيد الكربون هو غاز الدفيئة الس. األعضاء في االتحاد األوربي
 ".مكافئات ثاني أكسيد الكربون"األخرى بوحدات تسمى 

 (ettt://i2iwww.:2t/hiih2t:etdoewi1wwi2v/1twiiewo/:th/i/3666.tettC: المصدر)

األصناف النباتية، 
السالالت الحيوانية 

 الُمحسنة 

يشير إلى تطوير أصناف نباتية أو سالالت حيوانية جديدة توفر فوائد محددة مثل تحسين اإلنتاج أو مقاومة اآلفات واألمراض 
 .أو تحمل الجفاف لالستجابة لألوضاع البيئية المتغيرة واحتياجات مستخدمي األراضي

 (ettti://///./wwet.2ht/1twiiewoمسرد مصطلحات الشبكة العالمية لُنُهج وتكنولوجيات حفظ الموارد : المصدر)

 إعادة التأهيل

 

ن اإلجراءات المتخذة بهدف استعادة وظائف النظام البيئي، حيث ينصب التركيز على توفير السلع والخدمات بداًل م
 . االستعادة

 (. n016مقتبس من ماكدونالد وآخرين، : المصدر)

 .زراعة الغابات على أراضي كانت تحتوي في السابق على غابات ولكن تم تحويلها إلى استخدام آخر إعادة التحريج

تغير المناخ : في. مسرد المصطلحات: المرفق الثاني: n014الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ،  :المصدر)
n014 :مساهمة الفرق العاملة األولى والثانية والثالثة في تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية . التقرير التجميعي

. 130-117، جنيف، سويسرا، الصفحات خبتغير المناالهيئة الحكومية الدولية المعنية . المعنية بتغير المناخ
ettti://///.:tww.we/tvi/eiihii/h2t-whtwwt/ew5/iow/AI5dPYId5RIALdstwiiewo.tvi) 

http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/convention/css.pdf
http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/convention/css.pdf
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf_files/Glossary_Acronyms_BasicInfo/Glossary.pdf
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf_files/Glossary_Acronyms_BasicInfo/Glossary.pdf
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf_files/Glossary_Acronyms_BasicInfo/Glossary.pdf
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf_files/Glossary_Acronyms_BasicInfo/Glossary.pdf
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=429
http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/guide-books/map-projections/sinusoidal.htm
http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/guide-books/map-projections/sinusoidal.htm
http://unfccc.int/essential_background/glossary/items/3666.php%23C
https://www.wocat.net/glossary
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_Glossary.pdf
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 اإلغاثة 

 

 

إلنقاذ األرواح والحد من التأثيرات وضمان اإلجراءات المتخذة بشكل مباشر قبل وقوع كارثة أو أثنائها أو بعدها مباشرة 
 .السالمة العامة وتلبية احتياجات اإلعاشة األساسية لألشخاص المتضررين

 (ettt://///.i2:ivw.ww1/i:thi/7817d/IRPVI/hw/:2wtw1oE21t:ie.tviمقتبس من : المصدر)

البشري والتدخل الحيواني للسماح بإعادة التأهيل الطبيعي إحاطة وحماية منطقة من األراضي المتدهورة من االستخدام  إغالق المنطقة
 .وتحسينها عن طريق التدابير اإلضافية للحفاظ على النباتات والهيكل

 (ettti://///./wwet.2ht/1twiiewoمسرد مصطلحات الشبكة العالمية لُنُهج وتكنولوجيات حفظ الموارد : المصدر)

 أفضل الممارسات

 

الطرق أو األنشطة التي تحقق أفضل أداء أو تحقق أعلى تأثير وفًقا للمعايير المحددة مسبًقا التي يتم تقييمها من  التدابير أو
 . خالل عملية تحقق

 ".الممارسة الجيدة"و " الممارسة"انظر أيًضا 

هو التزام ثابت معرب عنه في اتفاق أو عقد معادل ويدعمه توافر األموال العامة، وتضطلع به "( االلتزام"أو )االلتزام المالي  االلتزام المالي
المالية المتفق  األحكام والشروطالحكومة أو وكالة رسمية لبلد اإلبالغ أو منظمة دولية، لتقديم المساعدة بمبلغ محدد بموجب 

 .عليها وألغراض محددة، لصالح بلد مستفيد

لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي في ميدان التنمية االقتصادية، التوزيع الجغرافي : المصدر)
 .(للتدفقات المالية إلى البلدان النامية

اآلليات القائمة على 
 السوق 

 

إما عن طريق إدراج التكلفة " اآلثار الخارجية البيئية"تسعى اآلليات القائمة على السوق إلى معالجة فشل السوق في 
الخارجية ألنشطة اإلنتاج أو االستهالك من خالل الضرائب أو الرسوم على العمليات أو المنتجات، أو عن طريق وضع 

: المصدر) .الستخدام الخدمات البيئيةحقوق الملكية وتسهيل إنشاء سوق غير مباشر 
ettt://iteti.whwv.ww1/1twiiewo) 

آلية التنسيق اإلقليمي 
(ICA) 

 

 

 

مج آلية ُتيسر التعاون فيما بين البلدان األطراف المتأثرة داخل المناطق، وتعزيز أوجه التآزر فيما بين المؤسسات والبرا
واآلليات ذات الصلة التابعة لمنظومة األمم المتحدة ومصارف التنمية متعددة األطراف والجهات المانحة الثنائية وغيرها من 
الجهات الفاعلة واآلليات اإلقليمية ودون اإلقليمية لتيسير برامج العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية، وعند الضرورة، تقديم 

ومن الممكن أن تشمل آليات التنسيق اإلقليمي، من بين أمور أخرى، اللجان اإلقليمية . لعمل الوطنيةالمساعدة التقنية لبرامج ا
 (.IC/i)وشبكات البرامج المواضيعية ووحدات التنسيق اإلقليمي 

 (3و 1، الفقرة 9الدورة  مؤتمر األطراف،/  3القرار رقم : المصدر)

برنامج األمم المتحدة )طويلة األجل لألراضي الالزمة لتقديم خدمات النظام اإليكولوجي بشكل مستدام  اإلمكانات الكامنة إمكانات األراضي
 . ، والتي تعكس قدرة ومرونة رأس المال الطبيعي القائم على األراضي، في مقابل التغيرات البيئية المستمرة(n016للبيئة، 

تقرير هيئة التفاعل بين العلوم . لتحييد أثر تدهور األراضي اإلطار المفاهيمي العلمي. n017. أور وآخرون: المصدر)
. اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، بون، ألمانيا. والسياسات

ettt://///n.i2wwv.:2t/i:thi/vhieitt/i:thi/vwwi/h2ti/n017-08/LVIdC5dwhtwwtd/ho-
h21t:ie.tvi) 

 .اإلنتاج المستدام هو إنتاج قابل لالستمرار اقتصادًيا وال يؤدي إلى تدهور البيئة على المدى الطويل اإلنتاج المستدام

 ".االستهالك المستدام: "انظر أيًضا

 (/ettt://iteti.whwv.ww1/1twiiewo: المصدر)

 إنتاجية األراضي

 

 

 

إنتاجية األراضي هي القدرة اإلنتاجية األحيائية لألراضي التي تمثل مصدر كل األغذية واأللياف والوقود تساعد على بقاء 
 .البشر

نسبة األراضي : إلرشادات الممارسة الجيدة 15.3.1 التنمية المستدامة مؤشر هدف(. n017. )سيمز وآخرون: المصدر)
. ألمانيا بون، ،(ICCV/)اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر . المتدهورة إلى إجمالي مساحة اليابسة

ettt://///n.i2wwv.:2t/i:thi/vhieitt/i:thi/whthde2t-t:2ii/n017-
10/swwv%n0Swewt:wh%n0si:ve2whdPVs%n0R2v:wetww%n015.3.1dDhwi:w2%n01.0.tvi) 

 .المتكبدة في إنتاج السلع والخدمات النفقات المتكبدة في االستهالك، مقابل النفقات اإلنفاق االستهالكي

 (ettt://///.oii:2hiiv:wt:w2ewo.ww//vhi:2:t:w2/ww2ii/tt:w2-hoth2v:tiwh.et/t: المصدر)

 n018-n030حددة في سياق اإلطار االستراتيجي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر األهداف رفيعة المستوى الم االستراتيجيةاألهداف 

https://www.wocat.net/glossary
http://stats.oecd.org/glossary
http://stats.oecd.org/glossary
http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-english.pdf
http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-english.pdf
http://stats.oecd.org/glossary/
http://www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-10/Good%20Practice%20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf
http://www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-10/Good%20Practice%20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf
http://www.businessdictionary.com/definition/consumption-expenditure.html
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وبصورة أكثر . n030إلى  n018في الفترة من  االتفاقيةبغرض توجيه أعمال جميع أصحاب المصلحة والشركاء في 
 :األهداف االستراتيجية التالية n018-n030تحديًدا، يحدد اإلطار االستراتيجي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر 

تدهور األراضي وتعزيز اإلدارة /تحسين حالة النظم اإليكولوجية المتأثرة ومكافحة التصحر: الهدف االستراتيجي األول
 المستدامة لألراضي واإلسهام في تحييد آثار تدهور األراضي

 تحسين ظروف معيشة السكان المتأثرين : الهدف االستراتيجي الثاني

تخفيف آثار الجفاف والتكيف معها وإدارتها لتحسين قدرة الفئات السكانية والنظم اإليكولوجية : الهدف االستراتيجي الثالث
 الضعيفة على التأقلم

 دة لمكافحة التصحر توليد منافع عالمية عن طريق التنفيذ الفعال التفاقية األمم المتح: الهدف االستراتيجي الرابع

تعبئة قدر كبير من الموارد المالية وغير المالية اإلضافية لدعم تنفيذ االتفاقية عن طريق إقامة : الهدف االستراتيجي الخامس
 شراكات فعالة على الصعيدين العالمي والوطني

. 13الدورة  مؤتمر األطراف،/  7، مرفق القرار رقم 1 الملحق/RCCV/C(S )8( /16: المصدر)
ettt://///n.i2wwv.:2t/i:thi/vhieitt/i:thi/ihii:w2i/vwwi/h2ti/n017-

11/wwtn1evv1dh21.tvi) 

أهداف التنمية المستدامة 
(PVs ) 

 

، n030السبعة عشر من خطة التنمية المستدامة لعام ( PVs)تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ، بدأ رسمًيا n016يناير  1في 
وعلى مدى السنوات الخمس عشرة . في مؤتمر قمة تاريخي لألمم المتحدة n015التي اعتمدها قادة العالم رسمًيا في سبتمبر 

لجميع، ستحشد البلدان الجهود الرامية إلى القضاء على المقبلة، ومع تطبيق هذه األهداف الجديدة التي تنطبق عالمًيا على ا
 .جميع أشكال الفقر ومكافحة أوجه عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ، مع ضمان عدم تخلف أحد عن الركب

 (/ettt://///.i2.ww1/iiite:2eothvhdhtwt/h2t/vhdhtwt/h2t-e1h2ve: المصدر)

 اإليجابية الزائفة

 

 .نتيجة تشير بشكل خاطئ إلى وجود حالة أو سمة معينة

 (//ettt://///.v:wt:w2ewo.ww: المصدر)

برامج العمل الوطنية 
(IASi ) التفاقية

المتحدة لمكافحة األمم 
 التصحر

. وتدعمها في الغالب برامج عمل على المستويات دون اإلقليمية واإلقليمية. تمثل برامج العمل الوطنية أدوات تنفيذ االتفاقية
ويتم وضع خطط العمل الوطنية من خالل نهج تشاركي يضم مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك المكاتب الحكومية 

وهي توضح الخطوات والتدابير العملية الواجب اتخاذها لمكافحة . والمجتمعات المحلية ذات الصلةوالمؤسسات العلمية 
 .التصحر في نظم إيكولوجية محددة

(programmes-http://www2.unccd.int/convention/actionSource: ) 

العالمي أو اإلقليمي أو القُطري أو أهداف  مجموعة من التدخالت الرامية إلى إنجاز هدف معين، سواء كان على الصعيد البرنامج
ويمثل البرنامج اإلنمائي تدخالً محدد المدة يتضمن أنشطة متعددة قد تشمل عدة قطاعات وموضوعات . تتعلق بتنمية قطاع ما

 . أو مناطق جغرافية/و
 .ويتكون البرنامج عادة من عدة مشروعات

مسرد المصطلحات (. n00n)لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي : المصدر)
 (ettt://///.whwv.ww1/vetewhwv/n9/n1/n754804.tvi. الرئيسية في التقييم واإلدارة القائمة على النتائج

برنامج العمل اإلقليمي 
(IAS) 

ويتمثل . تعزز برامج العمل اإلقليمية وتدعم شبكات التعاون التقني لتنسيق كفاءة برامج العمل الوطنية وإتمامها وزيادتها
الغرض من برامج العمل اإلقليمية في التعرف على العوامل التي ُتسهم في التصحر والتدابير العملية الالزمة لمكافحة 

وقد تتضمن هذه البرامج برامج مشتركة متفق عليها لإلدارة . التصحر وتخفيف آثار الجفاف على المستوى اإلقليمي
المستدامة للموارد الطبيعية العابرة للحدود والتعاون العلمي والتقني ودعم المؤسسات ذات الصلة لتنسيق كفاءة برامج العمل 

 .الوطنية وإتمامها وزيادتها

 (11و 10المادة  تفاقية،اال: المصدر)

 البساتين المنزلية

 

تسمى البساتين المنزلية أيًضا حدائق الفناء الخلفي أو حدائق خلف المنزل وهي نظام زراعي متعدد الوظائف تقليدي ُيطبق 
وهي تتسم بالقدرة على توفير أغلب المواد الغذائية غير األساسية . على مساحة صغيرة من األرض المحيطة بمنزل العائلة

 والترفيهوهي توفر أيًضا مساحة لالسترخاء (. بما في ذلك الخضروات والفواكه واألعشاب والحيوانات واألسماك)
 .واالستجمام

 (ettti://///./wwet.2ht/1twiiewoمسرد مصطلحات الشبكة العالمية لُنُهج وتكنولوجيات حفظ الموارد : المصدر)

صورة رقمية عبارة عن مصفوفة ثنائية األبعاد من مساحات صغيرة تسمى وحدات البكسل، وتتوافق مكانًيا مع مساحات  بكسل

http://www2.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-11/cop21add1_eng.pdf
http://www2.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-11/cop21add1_eng.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
http://www.dictionary.com/
http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf
https://www.wocat.net/glossary
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 . أرضية صغيرة نسبًيا تسمى وحدات الدقة األرضية 

الطبعة . ، أساسيات االستشعار عن بعد وتفسير الصور الجويةAdhwo, /.E ,.Ehwt:2, s.L( .199n): المصدر)
الخامسة
.
) 

المنطقة /البلد المستفيد
 الفرعية

 .أو المنطقة الفرعية أو المنطقة المستفيدة من مشروع أو برنامج أو مبادرة محددة( البلدان)البلدة 

مسرد (. n00n)عة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي مقتبس من لجنة المساعدة اإلنمائية التاب: المصدر)
. المصطلحات الرئيسية في التقييم واإلدارة القائمة على النتائج

ettt://///.whwv.ww1/vetewhwv/n9/n1/n754804.tvi) 

بناء القدرات، تنمية 
 القدرات

ألغراض اإلبالغ التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، فإن معنى مصطلحي بناء القدرات وتنمية القدرات واحد، حيث 
يشير كالهما إلى العملية التي تكتسب البلدان من خاللها وتعزز قدراتها وتحافظ عليها للوفاء بااللتزامات المنصوص عليها 

 .راتيجيةفي االتفاقية ومتطلبات االست

 :تنمية القدرات/حدد مرفق البيئة العالمية خمسة مجاالت رئيسية لبناء
 تعزيز قدرات أصحاب المصلحة للمشاركة في العملية االستشارية؛ 
 توليد المعلومات والمعرفة والوصول إليها واستخدامها؛ 
 تعزيز القدرات لوضع السياسة واألطر التشريعية؛ 
  المبادئ التوجيهية لالتفاقية؛تعزيز القدرات لتنفيذ وإدارة 
 تعزيز القدرات لرصد وتقييم اآلثار واالتجاهات البيئية. 

النهج االستراتيجي لتعزيز بناء . مقتبس من مرفق البيئة العالمية: المصدر)
ettt://///.teh1hi.ww1/1hi/i:thi/teh1hi.ww1/i:thi/vwwi/h2ti/C.nn.8%n0Ptweth1:w%nالقدرات

0Attwwewe%n0tw%n0Cetew:to%n0Ei:tv:21%n05RIAL.tviالحوكمة . ؛ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
وثيقة سياسة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي . من أجل تحقيق التنمية البشرية المستدامة

ettt:///:wwww.i2vt.ww1//e12ht/twt:wo/1twiiewo.et/ ق البيئة العالمية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومرف
التقرير التجميعي الخاص بالتقييم الذاتي للقدرات الوطنية . وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

ettt://///.teh1hi.ww1/1hi/tioi/ICPA) 

 . رقمية عادة، ويتم جمعها من خالل المالحظةخصائص المعلومات، وهي  البيانات

. مسرد المصطلحات اإلحصائية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي: المصدر)
ettt://iteti.whwv.ww1/1twiiewo/:2vho.et/) 

وتعتبر نماذج البيانات الموجهة مفيدة لتخزين البيانات ذات الحدود . باستخدام النقاط والخطوط والمضلعاتتمثيل العالم  البيانات الموجهة
 .مثل الحدود الُقطرية وقطع األراضي والشوارعالمنفصلة، 

-ettti://iittwwt.hiw:.ww//h2/wtehw-whiwiwwhi/1:i: المصدر)
v:wt:w2ewo/thw//dhwtww%n0vete%n0/wvht) 

 

  .على سبيل المثال، تعد تواريخ شراء البيانات بيانات وصفية. المعلومات التي تصف محتوى أو فائدة مجموعة بيانات البيانات الوصفية

 (ettt://hewtewoihwdetwwo.2eie.1wd/stwiiewo: المصدر)

 بيانات خطوط المسح

 

ويتم تجميع هذه الخاليا في نمط لصفوف وأعمدة لتوفير تغطية . البيانات الموضحة بشبكة خلوية وقيمة واحدة لكل خلية
دم قيم الخاليا لتمثيل نوع أو جودة المتغيرات المعينة، وهي عادة تلك التي يمكن أن تتغير عبر خوُتست. لمنطقة دراسة" كاملة"

  .ل األمطار أو رطوبة التربةهطودرجة الحرارة أو االنحدار أو متوسط منطقة، على سبيل المثال، االرتفاع أو متوسط 

. nالفصل . نماذج البيانات المكانية المشتركة وأساسيات نظام المعلومات الجغرافية: المصدر)
ettt://///.1hw.i/eii.hvi/wwiwihi/1hw494e/CeetthwndsRPd5i2ve/h2teti.tvi) 

الناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر  -المقصودة وغير المقصودة  -طويلة األجل األولية والثانوية اإليجابية والسلبية  التأثيرات التأثيرات
 .عن تدخل ما

المشروع المشترك بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ولجنة المساعدة اإلنمائية بشأن اإلدارة من : المصدر)
كتاب مرجعي حول الممارسة الجيدة الناشئة في اإلدارة من أجل تحقيق نتائج التنمية، ( n008)أجل تحقيق نتائج التنمية 

 (الطبعة الثالثة

ويهدف نشاط التأمين إلى . بموجبه فرد أو كيان الحماية المالية أو تعويًضا ضد الخسائر من شركة تأمين يتلقى( بوليصة)عقد  التأمين 
تزويد الوحدات المؤسسية الفردية المعرضة لمخاطر معينة بالحماية المالية ضد تبعات أحداث محددة؛ وهي تمثل كذلك شكالً 

http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.22.8%20Strategic%20Approach%20to%20Capacity%20Building%20FINAL.pdf
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.22.8%20Strategic%20Approach%20to%20Capacity%20Building%20FINAL.pdf
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.22.8%20Strategic%20Approach%20to%20Capacity%20Building%20FINAL.pdf
http://mirror.undp.org/magnet/policy/glossary.htm
http://mirror.undp.org/magnet/policy/glossary.htm
http://www.thegef.org/gef/pubs/NCSA
http://www.thegef.org/gef/pubs/NCSA
http://stats.oecd.org/glossary/index.htm
http://stats.oecd.org/glossary/index.htm
http://www.geo.umass.edu/courses/geo494a/Chapter2_GIS_Fundamentals.pdf
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ال من حاملي بوليصات التأمين واستثمارها في أصول مالية أو غيرها من من أشكال الوساطة المالية حيث يتم تجميع األمو 
األصول والتي يتم االحتفاظ بها كاحتياطيات فنية لتلبية المطالبات المستقبلية الناتجة عن وقوع األحداث المحددة في بوليصات 

 .التأمين

 (ettt://i2iteti.i2.ww1/i2iv/2et:w2etewwwi2t/1twiiwhiitti.eitu1RV4n79: المصدر

 التأهب للجفاف

 

القدرات المؤسسية  السياسات الموضوعة والخطط واألنشطة محددة التي يتم اتخاذها قبل الجفاف لتحضير األفراد وتعزيز
 (.التخطيط للطوارئ)والتكيفية للتنبؤ بالمخاطر أو التحذير من اقترابها ولضمان االستجابة المنسقة والفعالة في حالة الجفاف 

 (ettt://///.i2:ivw.ww1: المصدر)
 .لهإلى األجزاء المكونة ( مجموع أو كتلة)تقسيم  التجزئة

 (ettt://///.v:wt:w2ewo.ww//oww/ih/v:ie11wh1et:w2: المصدر)

جمع الفئات المرتبطة ببعضها بعًضا، ويتم ذلك عادة داخل فرع مشترك لتسلسل هرمي، بهدف توفير المعلومات على نطاق  التجميع
 .أوسع من النطاق الذي تتم من خالله المالحظات التفصيلية

. اإلحصائية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديمسرد المصطلحات : المصدر)
ettt://iteti.whwv.ww1/1twiiewo/:2vho.et/) 

 . التحريج هو زراعة غابات جديدة على أراٍض لم تكن تحتوي تاريخًيا على غابات التحريج

تغير المناخ : في. مسرد المصطلحات: المرفق الثاني/ n014الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، : المصدر)
n014 :مساهمة الفرق العاملة األولى والثانية والثالثة في تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية . التقرير التجميعي

. 130-117الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، جنيف، سويسرا، الصفحات . المعنية بتغير المناخ
ettti://///.:tww.we/tvi/eiihii/h2t-whtwwt/ew5/iow/AI5dPYId5RIALdstwiiewo.tvi) 

و تستلمها األسر المعيشية أي كل التحويالت الجارية نقًدا أو عيًنا التي تجريها أ)التحويالت تشير إلى التحويالت الشخصية  التحويالت
، باإلضافة إلى صافي تعويضات الموظفين غير المقيمين والتحويالت (المقيمة إلى أو من أسر معيشية أخرى غير مقيمة

أيًضا اإلعانات االجتماعية المقدمة مباشرة إلى األسر المعيشية " التحويالت اإلجمالية"ويشمل مصطلح . الرأسمالية بين األسر
 .ت المؤسسية األخرى، أي الشركات والمؤسسات الحكومية وغير الربحية التي تخدم األسر المعيشيةمن القطاعا

 (ettti://///.:/i.ww1/hothw2et/tioi/it/owt/n006/06-04.tvi: المصدر)

تحييد أثر تدهور 
 (LVI)األراضي 

وموارد األراضي الالزمة لدعم وظائف وخدمات النظام اإليكولوجي وتعزيز األمن الغذائي ثابتة  حالة تظل فيها كمية وجودة
 . أو تزيد ضمن نطاقات مكانية وزمانية ونظم إيكولوجية محددة

 :n015، اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، 1nالدورة  مؤتمر األطراف،/  3القرار رقم : المصدر)
ettt://///n.i2wwv.:2t/i:thi/vhieitt/i:thi/ihii:w2i/vwwi/h2ti/RCCVdC(S1ndn0dAvv.1/

n0evv1h21.tvi .) 

التخطيط المتكامل 
 الستخدام األراضي 

يهدف تخطيط استخدام األراضي إلى تحقيق التوازن بين الفرص االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تقدمها األراضي مع 
 ويهدف. الحاجة إلى الحفاظ على خدمات النظام اإليكولوجي التي يوفرها رأس المال الطبيعي القائم على األراضي وتحسينها

 . كذلك إلى المزج أو التنسيق بين استراتيجيات اإلدارة ومتطلبات التنفيذ عبر مختلف القطاعات واالختصاصات

 (199neمقتبس من الجمعية العامة لألمم المتحدة : المصدر)

التخفيف من حدة 
 الجفاف

التدابير غير الهيكلية )مثل السياسات  أي تدابير هيكلية / مادية )مثل المحاصيل المناسبة، السدود، المشاريع الهندسية( أو
 والوعي وتنمية المعرفة وااللتزام العام والممارسات التشغيلية( التي اُتخذت للحد من اآلثار السلبية للجفاف.

-http://www.droughtmanagement.info/wp-content/uploads/2016/10/WS6)المصدر: 
Drought-Preparedness-and-Mitigation.pdf) 

تشمل أنشطة لتوصيل محصول من الحصاد حتى االستهالك بأدنى حد من الخسارة وأقصى حد من الكفاءة وأعلى عائدات  التدابير التالية للحصاد
 .مثل هؤالء المشاركين في التجفيف والتخزين والتبريد والتنظيف والفرز والتعبئة -ممكنة لجميع األطراف المشاركة 

 (ettti://///./wwet.2ht/1twiiewoمسرد مصطلحات الشبكة العالمية لُنُهج وتكنولوجيات حفظ الموارد : المصدر)

عية لعمليات تعرية تدابير مكافحة التعرية أو التدابير المضادة للتعرية هي إجراءات للحد من قابلية تعرض المناظر الطبي تدابير مكافحة التعرية
وتشمل . ويتمثل الحل الرئيسي للسيطرة على التعرية في منع انفصال جزيئات التربة وتقليص حجم الجريان السطحي. التربة

هذه التدابير مجموعة واسعة من اإلجراءات التقنية والبيولوجية لمعالجة التربة وإعادة تأهيل المناطق المتدهورة، فضالً عن 
وتختلف . وغالًبا ما تتضمن هذه التدابير إنشاء حاجز مادي. خطيط استخدام األراضي واإلدارة الزراعيةالتغييرات في ت

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/glossresults.asp?gID=279
http://www.unisdr.org/
http://stats.oecd.org/glossary/index.htm
http://stats.oecd.org/glossary/index.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2006/06-04.pdf
http://www2.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/ICCD_COP12_20_Add.1/20add1eng.pdf
http://www2.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/ICCD_COP12_20_Add.1/20add1eng.pdf
https://www.wocat.net/glossary
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 .تدابير مكافحة التعرية وفًقا للظروف اإليكولوجية المحددة، نظًرا الختالف الظروف البيئية

 (ettti:///wwetthv:e.2ht//:i:/A2t:-hwwi:w2d/heiiwhi: المصدر)

ما تعانيه األراضي القاحلة أو شبه القاحلة والمناطق الجافة شبه الرطبة من انخفاض أو فقدان لإلنتاجية والتركيب األحيائي  تدهور األراضي 
المراعي أو الغابات واألحراج نتيجة أو أراضي المحاصيل المروية أو المزارع أو  واالقتصادي ألراضي الزراعة البعلية

الستخدامات األراضي أو لعملية بعينها أو مجموعة من العمليات، ويشمل ذلك العمليات الناتجة عن األنشطة البشرية وأنماط 
 : السكن، مثل

 أو المياه؛ /تعرية التربة بفعل الرياح و( 1)
(n ) تدهور الخصائص الفيزيائية أو الكيميائية أو األحيائية أو االقتصادية للتربة؛ 
 .الفقدان طويل األمد للغطاء النباتي الطبيعي( 3)

 (e22hoIw4-1؟ettt://///.i2wwv.:2t/ww2dh2t:w2/thot/ww2dh2t:w2.tet: المصدر)

التزامات السوق 
 المسبقة

على سبيل المثال، ُيعد وعد المشتري . هو وعد أو اتفاق التخاذ بعض الخطوات المستقبلية( AAC)التزام السوق المسبق 
، تستطيع األطراف التعهد بالتزام مسبق ببيع أحد المالية ففي األسواق. بشراء سلع بسعر محدد سلًفا التزاًما سوقًيا مسبًقا

وفي األعمال . األصول قبل امتالكه؛ يشتري البائع في الغالب عقوًدا آجلة لتعويض مخاطر زيادة السعر في وقت الشراء
 . لمتفق عليهاالمصرفية، تتعهد مؤسسة مالية بالتزام مسبق نحو المقترض بإقراضه األموال في تاريخ محدد حسب الشروط ا

 (//ettt://///.:2dhitwthv:e.ww: المصدر)

التدخالت ذات األولوية التي يمكن التخطيط لها ثم تنفيذها استجابة لتدهور سابق أو متوقع في المستقبل /مجموعة اإلجراءات تسلسل االستجابة
 . لألراضي

تقرير هيئة التفاعل بين العلوم . اإلطار المفاهيمي العلمي لتحييد أثر تدهور األراضي. n017. وآخرونأور : المصدر)
. ، بون، ألمانيا(ICCV/)اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر . والسياسات

ettt://///n.i2wwv.:2t/i:thi/vhieitt/i:thi/vwwi/h2ti/n017-08/LVIdC5dwhtwwtd/ho-
h21t:ie.tvi) 

تدهور األراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والمناطق الجافة شبه الرطبة الناجم عن عوامل مختلفة، من بينها التقلبات  التصحر
 .المناخية واألنشطة البشرية

. اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر: المصدر)
ettt://///.i2wwv.:2t/ww2dh2t:w2/thot/ww2dh2t:w2.tetue22hoIw4-1) 

التصحر وتدهور 
األراضي والجفاف 

(VLVV) 

 .كة المتعلقة بالتصحر وتدهور األراضي والجفافيلخص المشكالت واآلثار المشتر

 ".الجفاف"و" تدهور األراضي"و" التصحر"ُيرجى االطالع أيًضا على 

عندما تؤدي العيوب وأوجه القصور الفنية في جهاز االستشعار وأنظمة نقل البيانات إلى حدوث أخطاء في تركيب الصورة،  التصويب الراديومتري
للخطوط والخطوط المفقودة جزئًيا واإلضاءة وتأثيرات زاوية الرؤية ومعايرة جهاز االستشعار يلزم إجراء تصحيحات 

 . وتأثيرات التضاريس

ُيعرف أيًضا باإلحالة إلى اإلحداثيات الجغرافية، وهو إجراء يتم من خالله تعيين نظام إحداثيات مكاني لمحتوى صورة ما  التصويب الهندسي
ونتيجة لذلك، يمكن استخدام الصورة في نظام المعلومات الجغرافية وغيره من (. الجغرافي مثل خط العرض وخط الطول)

نفس النظام المرجعي لمعالجة الصور مع البيانات والخرائط األخرى في  وتتطلب البيانات. النظم األخرى لمعالجة الصور
 .نظام المعلومات الجغرافية

(ettt://///.ihwi-twwshwt.hi//wvithi/wh/wthih2i:21/wh/wthih2i:21-w05-t01.et/t) 

 التعافي من آثار الجفاف

 

معيشية قبل الجفاف أو تحسينها للمجتمع المنكوب، القرارات واإلجراءات المتخذة بعد حالة جفاف بهدف استعادة الظروف ال
 .مع تشجيع وتسهيل التعديالت الالزمة للحد من مخاطر الجفاف

 (ettt://///.i2:ivw.ww1: المصدر)
 تشير تعبئة الموارد إلى تعبئة مزيج من الموارد التي تشمل الموارد المالية والبشرية والتقنية والمعرفية  تعبئة الموارد

 .التعميم هو عملية دمج قضية ما في االتجاه السائد أو الغالب في مجتمع ما التعميم

، مسرد المصطلحات (n00n)لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي : المصدر)
 (ettt://///.whwv.ww1/vetewhwv/n9/n1/n754804.tvi. الرئيسية في التقييم واإلدارة القائمة على النتائج

https://wocatpedia.net/wiki/Anti-erosion_measures
http://www.unccd.int/convention/text/convention.php?annexNo=-1
http://www.investopedia.com/
http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-english.pdf
http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-english.pdf
http://www.unccd.int/convention/text/convention.php?annexNo=-1
http://www.seos-project.eu/modules/remotesensing/remotesensing-c05-p01.html
http://www.unisdr.org/
http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf
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تعميم مراعاة المنظور 
 الجنساني

وال يمثل التعميم غاية في حد ذاته لكنه استراتيجية ونهج ووسيلة . استراتيجية مقبولة عالمًيا لتعزيز المساواة بين الجنسين
المساواة وهو ينطوي على الـتأّكد من إدراج المنظور الجنساني واالهتمام بتحقيق هدف . لتحقيق هدف المساواة بين الجنسين

الحوار وسّن التشريعات وتخصيص /بين الجنسين في صميم جميع األنشطة، أي وضع السياسات وإجراء البحوث والدعوة
 .الموارد وتخطيط البرامج والمشاريع وتنفيذها ورصدها

 (/ettt://///.i2.ww1//w/h2/etwe/wie1:/1h2vhw/e:2itwhe/:21.et: المصدر)

عن طريق ( على سبيل المثال، باستخدام االختبارات اإلحصائية)ُيشير تغير المناخ إلى تغير يمكن تحديده في حالة المناخ  تغير المناخ 
وقد يكون السبب في . والتي تستمر لفترة ممتدة، تبلغ عادة عقوًدا أو أكثر تقلب خصائصهأو /التغيرات في المناخ العادي و

تغير المناخ عمليات داخلية طبيعية أو تأثيرات خارجية مثل التشكيالت في الدورات الشمسية واالنفجارات البركانية 
 .المنشأ البشري في تكوين الغالف الجوي أو في استخدام األراضي المستمرة ذاتوالتغيرات 

تغير المناخ : في. مسرد المصطلحات: المرفق الثاني: n014الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، : المصدر)
n014 :مساهمة الفرق العاملة األولى والثانية والثالثة في تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية . التقرير التجميعي

. 130-117، جنيف، سويسرا، الصفحات خبتغير المناالحكومية الدولية المعنية  الهيئة. المعنية بتغير المناخ
ettti://///.:tww.we/tvi/eiihii/h2t-whtwwt/ew5/iow/AI5dPYId5RIALdstwiiewo.tvi ) 

 .اقتصاد ماتفاوت الدخل هو التوزيع غير المتساوي لدخل األسرة المعيشية أو الفردي بين العناصر المتعددة في  تفاوت الدخل

 (ettti://///.:2dhitwthv:e.ww//thw/i/:/:2ww/h-:2hsiet:to.eitt:oyy55ce/6Scs: المصدر)

التقدير العلمي السليم 
 للخبراء

أو الخبرة المكتسبة في مجال معرفي محدد أو مجال /طريقة يتم من خاللها الحكم بناًء على مجموعة محددة من المعايير و
ويمكن توفير هذه القاعدة المعرفية من خالل أحد أعضاء فريق المشروع أو . صناعة وما إلى ذلكمنتج أو تخصص معين أو 

 .العديد من أعضاء فريق المشروع، أو بواسطة قائد الفريق أو قادة الفريق

 /(ettti://twwshwt-/e2e1h/h2t-i2w/thv1h.ww//vhi:2:t:w2i/h/hothwt-siv1/h2t: المصدر)

وفي النظم البشرية، يهدف التكيف إلى التخفيف من حدة . مع المناخ الحالي أو المتوقع واآلثار المترتبة عليه عملية التكيف التكيف
وفي بعض النظم الطبيعية، قد يسهل التدخل البشري التكيف مع المناخ . األضرار أو تفاديها أو استغالل الفرص المفيدة

 . عليه المترتبةالمتوقع واآلثار 

تغير المناخ : في. مسرد المصطلحات: المرفق الثاني: n014الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ،  :المصدر)
n014 :مساهمة الفرق العاملة األولى والثانية والثالثة في تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية . التقرير التجميعي

. 130-117، جنيف، سويسرا، الصفحات خبتغير المنالدولية المعنية الهيئة الحكومية ا. المعنية بتغير المناخ
ettti://///.:tww.we/tvi/eiihii/h2t-whtwwt/ew5/iow/AI5dPYId5RIALdstwiiewo.tvi) 

تمويل األنشطة المتعلقة 
 بالمناخ

يشير إلى التمويل المحلي أو الوطني أو عبر الوطني، الذي يمكن الحصول عليه من مصادر التمويل العامة والخاصة 
 .والبديلة

 (ettt://i2iwww.:2t/iwwii/wt:/ethdi:2e2wh/:th/i/7001.tet: المصدر)

وفي سياق تحييد أثر تدهور األراضي، ُيشير ذلك . عملية وضع طريقة أو إجراء أو نظام مشترك متفق عليه لغرض محدد توحيد المقاييس
 .إلى وضع منهجية واحدة متفق عليها لمؤشر أو مقياس

التفاعل بين العلوم  تقرير هيئة. اإلطار المفاهيمي العلمي لتحييد أثر تدهور األراضي. n017. أور وآخرون: المصدر)
. ، بون، ألمانيا(ICCV/)اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر . والسياسات

ettt://///n.i2wwv.:2t/i:thi/vhieitt/i:thi/vwwi/h2ti/n017-08/LVIdC5dwhtwwtd/ho-
h21t:ie.tvi) 

التوزيع المكاني أو تصغير النطاق هو العملية التي تتم من خاللها تحويل المعلومات على نطاق مكاني منخفض الدقة إلى  التوزيع المكاني
 .نطاقات أدق مع الحفاظ على االتساق في مجموعة البيانات األصلية

-ettt://///.:2th1wethv: المصدر)
eiihii/h2t.hi/hi/1i:vhowwi/itet:etdv:ie11wh1et:w2.et/t) 

جزء اإلشعاع النشط 
للتمثيل الضوئي 
الممتص بواسطة 
الغطاء النباتي 

(5ASAI) 

متغيًرا فيزيائًيا حيوًيا مهًما، وُيستخدم على نطاق واسع في ( 5ASAI)يمثل جزء اإلشعاع النشط الممتص بالتمثيل الضوئي 
ويعد جزء اإلشعاع النشط الممتص . نماذج كفاءة المنتجات الساتلية لتقدير إجمالي اإلنتاج األولي أو صافي اإلنتاج األولي

-400)شعاع الشمسي الوارد في المنطقة الطيفية لألشعة الفعالة للتمثيل الضوئي جزء اإل( 5ASAI)بالتمثيل الضوئي 
 .التي يمتصها كائن التمثيل الضوئي، وتضف عادة امتصاص الضوء عبر غطاء نباتي متكامل( نانو متر 700

 (/ettt://:hhhottwwh.:hhh.ww1/vwwi/h2t/755n775: المصدر)

http://www.un.org/womenwatch/osagi/gendermainstreaming.htm
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_Glossary.pdf
http://unfccc.int/focus/climate_finance/items/7001.php
http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-english.pdf
http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-english.pdf
http://www.integrated-assessment.eu/eu/guidebook/spatial_disaggregation.html
http://www.integrated-assessment.eu/eu/guidebook/spatial_disaggregation.html
http://ieeexplore.ieee.org/document/7552775/
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ظاهرة تحدث طبيعًيا وتوجد عندما ينخفض الهطول بشكل ملحوظ فيصبح دون المستويات الطبيعية المسجلة، مما يسبب  الجفاف
 .األراضيلموارد  اإلنتاجاختالالت هيدرولوجية خطيرة تؤثر تأثيًرا سلبًيا على نظم 

( غالًبا بالمقارنة مع بعض الكمية العادية أو المتوسطة)على أساس درجة الجفاف  فقطالجوية الجفاف بفعل العوامل يتحدد 
 . ومدة فترة الجفاف ويجب أن تكون خاصة بكل منطقة

على عوامل مثل االختالفات بين مستويات العجز الفعلية والمحتملة للتبخر النتحي ومياه التربة وهي  الجفاف الزراعييركز 
. محددة حسب المحاصيل وتعتمد بشكل كبير على مواعيد هطول األمطار وفترات الجفاف ذات الصلة بدورات المحاصيل

 .عل العوامل الجوية، والعكسوبالتالي يمكن حدوث حاالت الجفاف الزراعي في حالة غياب الجفاف بف

طريق النقص في إمدادات المياه السطحية وشبه السطحية ما يؤدي إلى نقص توافر المياه  عن الهيدرولوجيالجفاف يتحدد 
ويحدث الجفاف الهيدرولوجي أو الجفاف في إمدادات المياه بوتيرة أقل من . الالزمة لتلبية االحتياجات العادية والمحددة

. اعي، نظًرا النقضاء وقت طويل بين نقص هطول األمطار واالنخفاض في مستويات المياه الجوفية والخزاناتالجفاف الزر
 . وبالمثل، عادة ما تكون مكونات النظام الهيدرولوجي هذه آخر عناصر التعافي من الجفاف على المدى الطويل

: المصدر)
ettt://///.iew.ww1/e1/e1e:2iw/tww1we//hi/h2/thev/et:dhdtwwti:t/te1hi/te1hEdvwwi1et

deeyewvdvhi.et/t) 

عن دعم  فضالً تجميع وإدارة مياه الفيضانات واألمطار لزيادة مدى توافر المياه ألغراض االستخدام المنزلي والزراعي  جمع المياه 
 .النظام اإليكولوجي

 (ettti://///./wwet.2ht/1twiiewoمسرد مصطلحات الشبكة العالمية لُنُهج وتكنولوجيات حفظ الموارد : المصدر)

 ءأو أدامكافأة ملموسة أو غير ملموسة، مالية أو غير مالية، تهدف إلى تشجيع شخص أو مجموعة على سلوك مسلك معين  (الحوافز)الحافز 
 .أشياء محددة أو تحقيق أهداف بعينها

تهدف الحوافز، على سبيل المثال، إلى تيسير استخدام في سياق تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، من الممكن أن 
 :وقد تشمل الفئة النموذجية للحوافز ما يلي. التكنولوجيات المبتكرة وأفضل الممارسات لتحقيق اإلدارة المستدامة لألراضي

دير، االستثمارات السياسة أو الحوافز التنظيمية )على سبيل المثال المرتبطة بمتطلبات ولوائح السوق، االستيراد/التص -
 األجنبية، دعم البحث والتطوير، إلخ(. 

 الحوافز المالية )مثل، األسعار التفضيلية، المساعدات الحكومية، اإلعانات، المنح النقدية، ضمانات القروض، إلخ(. -
 الحوافز الضريبية )مثل، اإلعفاء من الضرائب أو خفضها، الرسوم الجمركية، الرسوم، إلخ(. -

الشذوذ القابلة حاالت 
 للتفسير

. في الصور، تمثل حالة الشذوذ القابلة للتفسير منطقة في صورة تختلف عن المنطقة العادية المحيطة، ويمكن تفسيرها بدقة
 .على سبيل المثال، أخطاء المستشعر أو خطوط الشمس الفاصلة أو تركيز الغطاء النباتي في مشهد صحراء

  (ettt://///.tvhw.wwti/o:e.hvi/whi/iew/widteo/1twiiewo.et/tمقتبس من : المصدر)

الحد األدنى من تقلبات 
 التربة

أو عمق ضحل والبذر /ُيشير إلى الزراعة دون حرث التربة أو انخفاض معدل تقلبات التربة فقط في مساحات صغيرة و
 .المباشر

 (ettti://///./wwet.2ht/1twiiewoمسرد مصطلحات الشبكة العالمية لُنُهج وتكنولوجيات حفظ الموارد : المصدر)

الحد األقصى للرقم 
القياسي المحدد للغطاء 

 النباتي

ومن ناحية الظواهر، هي الحد األقصى لنشاط . الحد األقصى للرقم القياسي المحدد للغطاء النباتي في سلسلة زمنية سنوية
 .التمثيل الضوئي في الظلة

 (//ettt://///.ow:te22:we.ww: المصدر)

الحد من مخاطر 
الكوارث القائمة على 
 النظام اإليكولوجي

تمكين هذه النظم اإليكولوجية من تقديم الخدمات التي تخفف من  إدارة النظم اإليكولوجية وحفظها واستعادتها المستدامة بهدف
 .المخاطر وتقلل من الضعف وتزيد من القدرة على توفير سبل المعيشة

 (ettti://///./wwet.2ht/1twiiewoمسرد مصطلحات الشبكة العالمية لُنُهج وتكنولوجيات حفظ الموارد : المصدر)

وتمثل هذه الفئة بشكل عام نطاًقا صغيًرا وتعد عادة جزًءا من القطاع . تقليدية أو غير الُمصنعة آلًياالسلع المصنوعة بطريقة  حرفي 
 .غير الرسمي، وتعتبر في بعض الحاالت، كما في حالة التعدين، قطاًعا غير مشروع

 (ettti://h2.woiwwvv:wt:w2ew:hi.ww//vhi:2:t:w2/ewt:ie2et: المصدر)

األراضي إدارة / حماية 
 الرطبة

 .تتضمن إدارة األراضي الرطبة عادة التعامل مع مستويات المياه والنباتات في األراضي الرطبة، وتوفير فاصل مرتفع

 (ettti://///./wwet.2ht/1twiiewoمسرد مصطلحات الشبكة العالمية لُنُهج وتكنولوجيات حفظ الموارد : المصدر)

http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/lead/alive_toolkit/pages/pageB_drought_hazard_def.html
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/lead/alive_toolkit/pages/pageB_drought_hazard_def.html
https://www.wocat.net/glossary
https://www.wocat.net/glossary
http://www.britannica.com/
https://www.wocat.net/glossary
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 .الحق في استخدامات محددة للنظم اإليكولوجية وخدماتها. حقوق الملكية الحيازة

. تقرير تقييم الحالة الراهنة واالتجاهات(. n005تقييم النظام البيئي لأللفية، مقتبس من : المصدر)
ettt://///./e/ho.ww1/h2/Cw2v:t:w2.eito) 

خدمات النظم 
 اإليكولوجية

توفير خدمات مثل إمدادات الطعام المغذي ( أ: )وتشمل ما يلي. المنافع التي يحصل عليها األفراد من النظم اإليكولوجية
الخدمات الثقافية ( األمراض؛ ج تنظيم خدمات مثل التخفيف من آثار تغير المناخ وإدارة الفيضانات ومكافحة( ب)والمياه؛ 

خدمات الدعم، مثل تدوير المغذيات التي تحافظ على ظروف الحياة على ( مثل الفوائد الروحية والترفيهية والثقافية؛ د
 . األرض

 (.n005مقتبس من تقييم النظام البيئي لأللفية، : المصدر)

رأس المال الطبيعي القائم على األراضي لمنطقة بعينها من اليابسة  تعني انخفاًضا فيفي سياق تحييد أثر تدهور األراضي،  (المرصودة)الخسائر 
خالل إطار زمني محدد، وتقاس بحدوث انخفاض كبير في معدالت الكربون العضوي في التربة أو ( مثل وحدة األراضي)

. ي إطار المبادئ التوجيهية المتفق عليهاوفًقا لما يحدده البلد، ف)صافي اإلنتاج األولي أو تغير سلبي في الغطاء األرضي 
 انظر أيًضا المكاسب

تقرير هيئة التفاعل بين العلوم . اإلطار المفاهيمي العلمي لتحييد أثر تدهور األراضي. n017. أور وآخرون: المصدر)
. ، بون، ألمانيا(ICCV/)اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر . والسياسات

ettt://///n.i2wwv.:2t/i:thi/vhieitt/i:thi/vwwi/h2ti/n017-08/LVIdC5dwhtwwtd/ho-
h21t:ie.tvi) 

 .مقابلها هو الحالة التي يقاس التغيير( أو المرجع)خط األساس  خط األساس 

المقدرة لكل مؤشر ُيستخدم لرصد التقدم ( t0)، يقصد به القيمة األولية (LVI)وفي سياق تحييد أثر تدهور األراضي 
وُتقاس قيم خط األساس لهذه المؤشرات في وقت تنفيذ . المحرز في تحقيق تحييد أثر تدهور األراضي لكل نوع من األراضي

 .األراضي اإلطار المفاهيمي لتحييد أثر تدهور

 .Aewe, J.K., P]مسرد المصطلحات : المرفق الثاني: n014الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، : المصدر)
Ste2tw2 e2v C. dw2 Pthwew/ )hvi). .]تغير المناخ : فيn014 :مساهمة الفرق العاملة . التقرير التجميعي

األولى والثانية والثالثة في تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 
ettti://///.:tww.we/tvi/eiihii/h2t-whtwwt/ew5/iow/AI5dPYId5RIALdstwiiewo.tvi  وأور

اتفاقية . تقرير هيئة التفاعل بين العلوم والسياسات. اإلطار المفاهيمي العلمي لتحييد أثر تدهور األراضي. n017. وآخرين
، بون، ألمانيا (ICCV/)األمم المتحدة لمكافحة التصحر 

ettt://///n.i2wwv.:2t/i:thi/vhieitt/i:thi/vwwi/h2ti/n017-08/LVIdC5dwhtwwtd/ho-
h21t:ie.tvi) 

خط ويتم تصنيف األسر التي يقل دخلها عن مستوى . خط ُيرسم عند مستوى معين من الدخل أو عند قيمة استهالك معينة خــط الفقــر 
وُتوصف األسر ذات الدخول أو مستويات . الفقر أو التي يتم تقدير مستوى استهالكها بأقل من قيمة خط الفقر على أنها فقيرة

 .دوالر أمريكي في اليوم 1.90ويتم تحديد خط الفقر الدولي حالًيا عند . االستهالك المقيمة فوق هذا الخط بأنها غير فقيرة

البنك . دراسة قياس مستويات المعيشة. دليل المفاهيم واألساليب: جنون الفقرIedett:w2 ،A( .199n .): المصدر)
 (الدولي

مسؤولة عن تصنيف الصورة بأكملها من خالل مقارنة الخصائص الطيفية لكل بكسل بالخصائص الطيفية لفئات الغطاء  خوارزمية التصنيف
ويتضمن التصنيف الخاضع للمراقبة أو التصنيف شبه التلقائي تحديد المناطق المتجانسة في صورة . األرضي المرجعية

على سبيل )، وفًقا لبصماتها الطيفية، ثم تطبيق واحدة من مجموعة متنوعة من خوارزميات التصنيف (مناطق التدريب)
 (.المثال، المسافة الدنيا وأقصى احتمالية وجهاز رسم الزوايا الطيفية

 . الدخل هو األموال التي يتلقاها شخص أو شركة مقابل توفير سلعة أو خدمة أو من خالل استثمار رأس المال الدخل 

 (ettti://///.:2dhitwthv:e.ww//thw/i/:/:2ww/h.eitt:oyy55ce4eVwt: المصدر)

واستناًدا . تدعم تطوير األدلة واالبتكارات الجديدة ونقلها ُيستخدم الدعم كأداة تقنية لالستشارات في المشاريع والبرامج، حيث الدعم التقني 
إلى البحث والممارسة، يوفر هذا البرنامج دعًما استشارًيا تقنًيا مهًما للغاية لتطوير العمليات واختبارها وتنفيذها، فضاًل عن 

 .توثيقها وتقييمها

 (ettt://h2.:2oei.ww//twwtiwt:w/ihwd:whi/oewiitwtt:21.et/t: المصدر)

 . الدعوة هي األفعال أو العمليات التي تهدف إلى دعم قضية أو مقترح ما الدعوة 

http://www.maweb.org/en/Condition.aspx
http://www.maweb.org/en/Condition.aspx
http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-english.pdf
http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-english.pdf
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_Glossary.pdf
http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-english.pdf
http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-english.pdf
http://en.inbas.com/portfolio/services/backstopping.html
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، مسرد المصطلحات (n00n)لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي : المصدر)
 (ettt://///.whwv.ww1/vetewhwv/n9/n1/n754804.tvi. الرئيسية في التقييم واإلدارة القائمة على النتائج

ديناميات إنتاجية 
 (LSV)األراضي 

حقيقة أن اإلنتاجية األولية لنظام أراٍض مستقر ليس حالة مستقرة، ( LSV" )ديناميات إنتاجية األراضي"يعكس مصطلح 
التدخل أو /ولكنها متغيرة بدرجة عالية في الغالب بين السنوات المختلفة ودورات نمو الغطاء النباتي نتيجة للتنوع الطبيعي و

 .البشري

ألمانيا  بون،. توقعات األراضي العالمية، الطبعة األولى. n017اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، : المصدر)
ettti://1twoet-te2v-wittwwi.isiewhitewh.ww//teh-wittwwi/tteh-owii) 

 . خدمات ذات القيمةمخزون الموارد الطبيعية التي توفر تدفقات السلع وال رأس المال الطبيعي

 (n01n البنك الدولي،: المصدر

رأس المال الطبيعي 
 القائم على األراضي

والسمات ( العوامل الكيميائية والفيزيائية واإلحيائية)ويشمل ذلك خصائص التربة . رأس المال الطبيعي لموارد األراضي
البعض ومع المناخ لتحديد كمية وطبيعة خدمات النظام الجيومورفولوجية واألحيائية والهيدرولوجية التي تتفاعل مع بعضها 

 . اإليكولوجي التي توفرها األرض

تقرير هيئة التفاعل بين العلوم . اإلطار المفاهيمي العلمي لتحييد أثر تدهور األراضي. n017. أور وآخرون: المصدر)
. ، بون، ألمانيا(ICCV/)اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر . والسياسات

ettt://///n.i2wwv.:2t/i:thi/vhieitt/i:thi/vwwi/h2ti/n017-08/LVIdC5dwhtwwtd/ho-
h21t:ie.tvi) 

أو المدار، هو نظام كثيف اإلدارة لتربية الماشية على المراعي المقسمة التي  الرعي الدوار، ُيطلق عليه أيًضا الرعي المحدد الرعي الدوار
وتتناوب المواشي بانتظام على الحقول الصغيرة الجديدة في الوقت المناسب لمنع الرعي الجائر . ُتسمى الحقول الصغيرة
 .وتحسين نمو العشب

 (ettt://///./ve.iteth./2.ii/twwthwt:21/ww2ihwdet:w2/twewt:whi/1wey:21.eito: المصدر)

 الرعي، النظام الرعوي

 

(. n005االتفاقية البيئية متعددة األطراف ) استخدام الحيوانات المنزلية كوسيلة أساسية للحصول على الموارد من الموائل
وقد يتمتع . أو الغابات المفتوحة/ويكون رعي الحيوانات على المروج الطبيعية أو شبه الطبيعية والمراعي ذات األشجار و
 .مالك الحيوانات بإقامة دائمة بينما يتم نقل الماشية إلى مناطق رعي بعيدة حسب توفر الموارد

 (ettti://///./wwet.2ht/1twiiewoطلحات الشبكة العالمية لُنُهج وتكنولوجيات حفظ الموارد مسرد مص: المصدر)

الرقم القياسي المحدد 
للغطاء النباتي 

(IVDR) 

وبالتالي، يرتبط ارتباًطا وثيًقا بجزء هو مؤشر لخضرة المناطق األحيائية، ( IVDR)الرقم القياسي المحدد للغطاء النباتي 
 – IVDR 4 )IE5d2:wوصيغته البسيطة جًدا هي . اإلشعاع النشط الممتص بالتمثيل الضوئي

IE5dwhv(/)IE5d2:w / IE5dwhv حيث تمثل )IE5d2:w وIE5dwhv الطيفية المقاسة في موجات  تاالنعكاسا
 .مما يجعلها مستخدمة على نطاق واسع لرصد األنظمة اإليكولوجيةالقريبة على التوالي،  األشعة تحت الحمراء والحمراء

 (:ettti://te2v.wwthw2:wii.hi/1twoet/twwviwti/2vd: المصدر)

أو الحيوانات لتحقيق مجموعة متنوعة من المنافع /الزراعية وتدمج استخدام األشجار الخشبية المعمرة مع المحاصيل  الزراعة الحراجية 
والخدمات، بما في ذلك االستخدام األفضل لموارد المياه والتربة والوقود المتعدد واألعالف والمنتجات الغذائية والموئل 

 . ألنواع الكائنات ذات الصلة

 (ettti://///./wwet.2ht/1twiiewoالموارد  مسرد مصطلحات الشبكة العالمية لُنُهج وتكنولوجيات حفظ: المصدر)

 أداة زيادة التأثير إلىويمثل حشد الفعالية عامالً تؤدي من خالله . استخدام الموارد المالية لزيادة عائدات االستثمارات زيادة التأثير
 . قوة مامضاعفة 

(. اليومية أو الشهرية أو الموسمية أو السنويةعلى سبيل المثال، الجداول الزمنية )البيانات التي تسهل التحليل أكثر من مرة  السلسلة الزمنية 
وتتمثل ميزة تحليل السالسل الزمنية في زيادة كمية المعلومات التي يمكن الحصول عليها مقارنة مع الحصول على بيانات 

 .أحادية التاريخ

. ور الجوية، أساسيات االستشعار عن بعد وتفسير الصAdhwo, /.E., Ehwt:2, s.L( .199n) مقتبس من: المصدر)
الطبعة الخامسة
.
) 

السندات واألوراق المالية هي أدوات دين تمنح مالكها عادة الحق غير المشروط في الحصول على دخل نقدي ثابت أو دخل  السندات
في وتمنح السندات واألوراق المالية لمالكها، باستثناء السندات الدائمة، الحق غير المشروط . نقدي متغير محدد بشكل تعاقدي

 .الحصول على مبلغ ثابت في شكل تسديد من إجمالي رأس المال في تاريخ محدد أو تواريخ محددة

http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf
http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-english.pdf
http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-english.pdf
http://www.mda.state.mn.us/protecting/conservation/practices/grazing.aspx
https://www.wocat.net/glossary
https://land.copernicus.eu/global/products/ndvi
https://www.wocat.net/glossary
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/lever
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/force
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 (/ettt://iteti.whwv.ww1/1twiiewo/:2vho.et: المصدر)

مسؤولة عن السفر إلى المناطق الهشة والبكر والمحمية عادة التي تسعى ألن تكون ذات تأثير منخفض وضيق النطاق  السياحة البيئية
ويتمثل الغرض منها في تثقيف المسافر وتوفير األموال لحفظ النظام األيكولوجي (. كبديل للسياحة الجماعية( )غالًبا)

ين السياسي للمجتمعات المحلية وتعزيز احترام الثقافات المختلفة وحقوق واالستفادة مباشرة من التنمية االقتصادية والتمك
 .اإلنسان

 (2te/hv Sete .ettt://///.i2te/hvtete.ww//Ewwtwiw:i//vhi:2:21.et/t/: المصدر)

عمل محددة مختارة من بين البدائل، وفي ضوء شروط معينة لتوجيه القرارات الحالية السياسات هي دورات أو طرق  السياسات 
 . والمستقبلية وتحديدها

 (/ettt://///./hww:e/-/hoithw.ww//v:wt:w2ewo: المصدر)

ويعني . أجل تحقيق األهداف المشتركة من خالل تقسيم العمل المتفق عليه بين الطرفينعالقة تعاونية بين الكيانات للعمل من  الشراكة
بما في )هذا على المستوى القطري المشاركة تحت القيادة الحكومية مع أصحاب المصلحة الوطنيين والشركاء الخارجيين 

 .يذها ورصدهافي وضع استراتيجية التنمية الخاصة بالبلد وتنف( ذلك وكاالت التنمية الدولية

المشروع المشترك للجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي المعني بإدارة : المصدر)
 (مرجع حول الممارسة الجيدة الناشئة في إدارة نتائج التنمية، الطبعة الثالثة( n008) نتائج التنمية

 . منظمة، قد تؤثر أو تتأثر أو ترى نفسها متأثر من قرار أو نشاط أو نتيجةفرد أو مجموعة أو  صاحب المصلحة 

 (. SAR ،n013مقتبس من : المصدر)

صافي اإلنتاجية األولية 
(ISS) 

وُيشير صافي اإلنتاجية األولية إلى عملية . صافي تدفق الكربون من الغالف الجوي إلى النباتات الخضراء لكل وقت وحدة
ويعد صافي اإلنتاجية األولية . في اليوم أو األسبوع أو السنة( صافي اإلنتاجية األولية)تقدير، أي كمية المادة النباتية الُمنتجة 

الغالف الحيوي  متغيًرا إيكولوجًيا أساسًيا، ليس فقط ألنه يقيس مدخالت الطاقة إلى استيعاب ثاني أكسيد الكربون في
واألرضي، ولكن أيًضا بسبب أهميته في اإلشارة إلى حالة مساحة سطح األرض وحالة مجموعة واسعة من العمليات 

 .اإليكولوجية

 (ettt://veew.ww2t.1wd/ISS/et/tdvwwi/2ttdhit.et/t: المصدر)

إلنتاجية األولية صافي ا
 (AISS)السنوي 

صافي اإلنتاجية األولية هي صافي كمية الكربون المستوعبة عقب عملية التمثيل الضوئي والتنفس الذاتي على مدى فترة 
 (.AISSصافي اإلنتاجية األولية السنوي أو )سنة /هكتار/وُيعبر عن هذه الكمية عادة بوحدات مثل كيلو جرام. زمنية محددة

 .Ctewi, V.A., Eww/2, P., J:wit:1ethw, V. M., Cee/ohwi, K. .., /ew/t:2iw2, K. I: المصدر)
e2v I:, K( .n001)التطبيقات اإليكولوجية، . المفاهيم والمنهجيات المحفوظة: ، قياس صافي اإلنتاج األولي في الغابات

370-356 :11 .Vw:: 10.1890/1051-0761 (n001)011[0356:AISSR5[n.0.C(Nn) 

مدى توافق أهداف استثمار ما مع متطلبات المستفيدين واالحتياجات الُقطرية وحجم المشكلة وأولويات البلد وسياسات شركاء  الصلة بالموضوع
 .التنمية والمانحين، وما إلى ذلك

مسرد (. n00n) مقتبس من لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي: المصدر)
. المصطلحات الرئيسية في التقييم واإلدارة القائمة على النتائج

ettt://///.whwv.ww1/vetewhwv/n9/n1/n754804.tvi  ومن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية(n009 .)
 (/ettt://///.:iev.ww1/hdetiet:w2/twwwhiid/htewvwtw1o/:2vho.et. لياتالمنهجية والعم: دليل التقييم

الصندوق األخضر 
 (sC5)للمناخ 

، أنشأت n010لمؤتمر األطراف التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في كانكون عام  16في الدورة 
وسوف يدعم الصندوق األخضر . 11الحكومات صندوًقا أخضر للمناخ ككيان تشغيلي لآللية المالية لالتفاقية بموجب المادة 

وسيتولى مجلس إدارة الصندوق . دول النامية األطرافللمناخ المشروعات والبرامج والسياسات واألنشطة األخرى في ال
  .األخضر مهام اإلدارة

 (ettt://i2iwww.:2t/hiih2t:etdoewi1wwi2v/1twiiewo/:th/i/3666.tettC: المصدر)

. التكيف لتمويل مشاريع وبرامج ملموسة للتكيف مع المناخ في البلدان النامية األطراف في بروتوكول كيوتوأُنشئ صندوق  صندوق التكيف
وتلقي األموال من مصادر ( CVA)وسيجري تمويل الصندوق بحصة من عائدات أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة 

 .ويتولى إدارته مجلس صندوق التكيف. أخرى

 (ettt://i2iwww.:2t/hiih2t:etdoewi1wwi2v/1twiiewo/:th/i/3666.tettC: المصدر)

انظر )وُتطبق المعالجة كاًل من التصويبات الراديومترية والهندسية . الصور الجوية أو الساتلية التي لم تخضع للمعالجة الصور الخام

http://stats.oecd.org/glossary/index.htm
http://www.untamedpath.com/Ecotourism/defining.html
http://www.merriam-webster.com/dictionary/
http://daac.ornl.gov/NPP/html_docs/npp_est.html
http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf
http://www.ifad.org/evaluation/process_methodology/index.htm
http://unfccc.int/essential_background/glossary/items/3666.php%23G
http://unfccc.int/essential_background/glossary/items/3666.php#C
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 "(التصويب الهندسي"و" التصويب الراديومتري"

 .السواتل الصناعيةُتلتقط من خالل  األرضصورة لسطح  البيانات الساتلية/الصور

في الوفاء بالتزامات محددة لمشروع ( الجهة الحكوميةأو )تغطي ضمانات المخاطر الديون الخاصة في حالة إخفاق الحكومة  ضمانات المخاطر
 .خاص أو عام

: المصدر)
ettt://i:thwhiwiwwhi./wwtvoe2i.ww1/RI/s/AIAI/EEP/Ihiwiwwhi/RVAdSIs.tvi)  

 .طبيعي أو ناجم عن فعل اإلنسان يتسبب بشكل مباشر أو غير مباشر في حدوث تغيير في النظام اإليكولوجيأي عامل  العامل المحرك

. تقرير تقييم الحالة الراهنة واالتجاهات(. 2005) النظام البيئي لأللفية تقييم: المصدر)
ettt://///./e/ho.ww1/h2/Cw2v:t:w2.eito) 

عدم وجود خسائر 
 صافية

وفي سياق أثر تحييد تدهور األراضي، ُيشير هذا المصطلح إلى الحالة التي . الحالة التي تكون فيها الخسائر أقل من المكاسب
وتاريخ ( t0)فيها رأس المال الطبيعي القائم على األراضي أو ُيعزز بين وقت تطبيق إطار تحييد أثر تدهور األراضي  ُيحفظ

 (. t1)مستقبلي عند رصد التقدم 

تقرير هيئة التفاعل بين العلوم . اإلطار المفاهيمي العلمي لتحييد أثر تدهور األراضي. n017. أور وآخرون: المصدر)
. ، بون، ألمانيا(ICCV/)فاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ات. والسياسات

ettt://///n.i2wwv.:2t/i:thi/vhieitt/i:thi/vwwi/h2ti/n017-08/LVIdC5dwhtwwtd/ho-
h21t:ie.tvi) 

العمل الخيري 
 االستثماري

مجموعة من األنشطة تشمل جمع ونقل ومعالجة النفايات والتخلص منها والحيلولة دون إنتاج النفايات وتعديل النفايات وإعادة 
 .تدويرها/استخدامها

 (ettti://///./wwet.2ht/1twiiewoمسرد مصطلحات الشبكة العالمية لُنُهج وتكنولوجيات حفظ الموارد : المصدر)

عمليات االتفاقية 
اتفاقية األمم المتحدة )

 (لمكافحة التصحر

على المستوى (. VLVV)البرامج والمشاريع المتعلقة بالتصحر وتدهور األراضي والجفاف : على المستوى الميداني
، واجتماعات (/CP)، واجتماعات لجنة العلم والتكنولوجيا (CIRC)اجتماعات لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية : المؤسسي

 (.R5P)، واالجتماعات على المستوى اإلقليمي، والعمليات المتعلقة باستراتيجية التمويل المتكاملة C(S))مؤتمر األطراف 

 . التي قد تكون في صورة نباتية أو غير نباتية أو طبيعية أو مدارةالمادة الفيزيائية على سطح األرض  الغطاء األرضي 

 (n011.وآخرينمقتبس من دي غريغوريو )

النباتي /الغطاء األرضي
 الُمحسن 

 .الغطاء العضوي الواقي أو الغطاء النباتي/أي إجراء يهدف إلى تحسين الغطاء األرضي، سواء عن طريق المواد الميتة

 (ettti://///./wwet.2ht/1twiiewoت الشبكة العالمية لُنُهج وتكنولوجيات حفظ الموارد مسرد مصطلحا: المصدر)

فترة الرصد هي الفترة الزمنية التي يتم خاللها قياس مؤشر وتحديد مقداره باستخدام نفس األساليب المستخدمة لخط األساس  فترة الرصد
 .فترة الرصد السابقةأو 

نسبة األراضي المتدهورة : إلرشادات الممارسة الجيدة 15.3.1مؤشر هدف التنمية المستدامة . سيمز وآخرون: المصدر)
 .، بون، ألمانيا(ICCV/)اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر . إلى إجمالي مساحة اليابسة

ettt://///n.i2wwv.:2t/i:thi/vhieitt/i:thi/whthde2t-t:2ii/n017-
10/swwv%n0Swewt:wh%n0si:ve2whdPVs%n0R2v:wetww%n015.3.1dDhwi:w2%n01.0.tvi)
. 

 .مدى تحقيق األهداف االستثمارية أو المتوقع تحقيقها مع مراعاة أهميتها النسبية الفعالية

مسرد (. n00n)مقتبس من لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي : المصدر)
المصطلحات الرئيسية في التقييم واإلدارة القائمة على النتائج 

ettt://///.whwv.ww1/vetewhwv/n9/n1/n754804.tvi  ومن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية(n009 .)
 (/ettt://///.:iev.ww1/hdetiet:w2/twwwhiid/htewvwtw1o/:2vho.etالمنهجية والعمليات : دليل التقييم

نيف فئة غطاء أرضي تميزت بمزيج من الخصائص التشخيصية القائمة على تطبيق معيار دولي ُمعدل وطنًيا مثل نظام تص فئة الغطاء األرضي
 (. n011؛ دي غريغوريو وآخرون، LCCP))الغطاء األرضي لمنظمة األغذية والزراعة 

تقرير هيئة التفاعل بين العلوم . اإلطار المفاهيمي العلمي لتحييد أثر تدهور األراضي. n017. أور وآخرون: المصدر)
. ، بون، ألمانيا(ICCV/)اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر . والسياسات

ettt://///n.i2wwv.:2t/i:thi/vhieitt/i:thi/vwwi/h2ti/n017-08/LVIdC5dwhtwwtd/ho-

http://siteresources.worldbank.org/INTGUARANTEES/Resources/IDA_PRG.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTGUARANTEES/Resources/IDA_PRG.pdf
http://www.maweb.org/en/Condition.aspx
http://www.maweb.org/en/Condition.aspx
http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-english.pdf
http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-english.pdf
https://www.wocat.net/glossary
https://www.wocat.net/glossary
http://www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-10/Good%20Practice%20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf
http://www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-10/Good%20Practice%20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf
http://www.ifad.org/evaluation/process_methodology/index.htm
http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-english.pdf
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h21t:ie.tvi) 

التعرض لحاالت الطوارئ والضغوط وصعوبة التغلب عليها. وتوجد ثالثة أبعاد رئيسية لقابلية التضرر: التعرض للضغوط  قابلية التضرر
واالضطرابات والصدمات؛ وحساسية األشخاص واألماكن والنظم اإليكولوجية واألنواع األحيائية بالضغوط 

يها، وقدرة التكيف لدى األشخاص واألماكن والنظم واالضطرابات، بما في ذلك القدرة على توقع الضغوط والتغلب عل
اإليكولوجية واألنواع األحيائية المتأثرة على تحمل هذه الضغوط واالضطرابات من حيث قدرتها على امتصاص الصدمات 

 واالضطرابات مع الحفاظ على الوظائف. 

 .الراهنة واالتجاهاتتقرير تقييم الحالة (. 2005)النظام البيئي لأللفية  تقييم: المصدر)

ettt://///./e/ho.ww1/h2/Cw2v:t:w2.eito ) 

وتعد . قدرة نظام ما على استيعاب التقلبات وإعادة تنظيم نفسه بحيث يحتفظ بشكل أساسي بنفس الوظيفة والبنية والتعقيبات القدرة على التكيف
تعتمد فائدة القدرة على التكيف في أي موقف على الظروف )القدرة على التكيف خاصية محايدة، ليست جيدة وال سيئة 

 (. ما إذا كان النظام في حالة مستحبة أو غير مستحبة -المحددة 

 (. n004مقتبس من ووكر وآخرين، : المصدر)

قياس االنحدار 
 العرضي

قياس االنحدار العرضي هو اإلدارة المستدامة للنظام اإليكولوجي والمحافظة عليه واستعادته للحد من مخاطر الكوارث 
 .التي يحصل عليها األشخاص من النظم اإليكولوجية المباشرة،وحماية المنافع المباشرة وغير 

 (ettti://///./wwet.2ht/1twiiewoوارد مسرد مصطلحات الشبكة العالمية لُنُهج وتكنولوجيات حفظ الم: المصدر)

تتضمن هذه الفئة من الغطاء األرضي أي منطقة جغرافية تغطيها  ألغراض اإلبالغ التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، الكتل المائية
وفي بعض الحاالت من الممكن أن تتجمد المياه لجزء . المسطحات المائية الداخلية مع استمرار المياه بها طوال شهور العام

وتشير هذه الفئة إلى المناطق التي تغطيها المياه بشكل طبيعي أو اصطناعي، مثل البحيرات (. أشهر 10أقل من )من السنة 
بحيرات وتشمل المناطق التي تغطيها المياه بسبب بناء المنشآت الصناعية مثل الخزانات والقنوات وال. أو األنهار/و

 .وبدونها، لن تغطي المياه المنطقة. االصطناعية، وما إلى ذلك
البحيرات )أيًضا الكتل المائية الساحلية التي تتكون على أساس الخصائص الجغرافية فيما يتعلق بالبحر  وتشمل الفئة

بشكل متسق مع هذه الفئة وألن النطاق الجغرافي للكتل المائية يمكن أن يتغير، يجب وضع الحدود (. ومصبات األنهار
البحيرات واألنهار والجداول ( 1: ويشمل ذلك. أو عبر سنوات متعددة/السابعة وفًقا للحالة السائدة خالل السنة و

مصبات ( 4البحيرات الساحلية؛ ( 3الخزانات االصطناعية؛ ( n؛ (الساحلية/المتدفقة، الداخلية/الصناعية، الثابتة/الطبيعية)
 .األنهار

 
دليل اإلبالغ لعملية اإلبالغ التفاقية األمم المتحدة لمكافحة . n018اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، : رالمصد)

-n017-n018 ،0ttt://///.i2wwv.:2t/ww2dh2t:w2/n017-n018-i2wwv-whtwwt:21التصحر للفترة 
twwwhii) 

وال تشمل . تشمل هذه الكتل البحيرات والبرك الدائمة واألنهار والسطوح المائية الساحلية، مثل البحيرات ومصبات األنهار الكتل المائية الدائمة
 .البحار والمحيطات، وال مواقع النفايات السائلة

-ettti://te2v.wwthw2:wii.hi/te2-hiwwthe2/e:1e-whiwtit:w2-teohwi/thw/e2h2t :المصدر)
/ethw-owv:hi؟teo4/htevete) 

السطحية أو الجوفية، والحية أو الميتة على حد سواء، مثل األشجار والمحاصيل واألعشاب ومخلفات المادة العضوية سواء  الكتلة األحيائية
 .وتشمل الكتلة األحيائية الكتلة األحيائية السطحية والجوفية. األشجار والجذور، إلى آخره

 (/ettt://///.iew.ww1/vwwwht/009/s9345h/s9345h1n.et: المصدر)

الكربون العضوي في 
 P(C))ربة الت

 . كمية الكربون المخزنة في التربة

نسبة األراضي : لدليل الممارسة الجيدة 13.3.1مؤشر هدف التنمية المستدامة (. n017. )سيمز وآخرون: المصدر)
 .ألمانيا بون، ،(ICCV/)اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر . المتدهورة إلى مجموع مساحة اليابسة

ettt://///n.i2wwv.:2t/i:thi/vhieitt/i:thi/whthde2t-t:2ii/n017-
10/swwv%n0Swewt:wh%n0si:ve2whdPVs%n0R2v:wetww%n015.3.1dDhwi:w2%n01.0.tvi) 

 

 . إلى نتائج( مثل الخبرة والدراية والوقت إلخ)قياس لكيفية تحويل الموارد المالية وغيرها من الموارد ذات القيمة االقتصادية  الكفاءة

مسرد (. n00n)مقتبس من لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي : المصدر)

http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-english.pdf
http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-english.pdf
http://www.maweb.org/en/Condition.aspx
http://www.maweb.org/en/Condition.aspx
http://www.unccd.int/convention/2017-2018-unccd-reporting-process
http://www.unccd.int/convention/2017-2018-unccd-reporting-process
https://land.copernicus.eu/pan-european/high-resolution-layers/permanent-water-bodies?tab=metadata
https://land.copernicus.eu/pan-european/high-resolution-layers/permanent-water-bodies?tab=metadata
http://www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-10/Good%20Practice%20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf
http://www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-10/Good%20Practice%20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf
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المصطلحات الرئيسية في التقييم واإلدارة القائمة على النتائج 
ettt://///.whwv.ww1/vetewhwv/n9/n1/n754804.tvi  ومن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية(n009 .)

 (/ettt://///.:iev.ww1/hdetiet:w2/twwwhiid/htewvwtw1o/:2vho.etات المنهجية والعملي: دليل التقييم

األمم المتحدة لمكافحة أو أي منظمة أخرى معتمدة لدى اتفاقية /الدولة الطرف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر و الكيان المعد للتقرير 
 .أو االستراتيجية/التصحر التي ُتبلغ رسمًيا عن تنفيذ االتفاقية و

لجنة العلم والتكنولوجيا 
(CP/) 

وهي تزود مؤتمر األطراف بالمعلومات C(S .))هي هيئة فرعية تابعة لمؤتمر األطراف ( /CP)لجنة العلم والتكنولوجيا 
وتجتمع لجنة العلم . العلمية والتكنولوجية المتعلقة بمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفافواالستشارات ذات الصلة بالمسائل 

. والتكنولوجيا باالقتران مع الدورات العادية لمؤتمر األطراف وهي متعددة التخصصات ومفتوحة لمشاركة جميع األطراف
 . ذات الصلة وتتألف اللجنة من ممثلين حكوميين يتمتعون بالكفاءة في ميادين الخبرات

-n4 ettt://///n.i2wwv.:2t/i:thi/vhieitt/i:thi/whthde2t-t:2ii/n017االتفاقية، المادة : المصدر)
01//ICCVdCw2dh2t:w2dEIsd0.tvi)  

 . هي قواعد أو قوانين رسمية تنص على كيفية فعل شيٍء ما التنظيميةاللوائح 

 (/ettt://///./hww:e/-/hoithw.ww//v:wt:w2ewo: المصدر)

ما ينطبق على الواحد 
 ينطبق على الكل

(1(A() 

 األوروبية،مقتبس من الجماعات )المقاييس المختلفة لتقييم الحالة، والذي يتبع مبدأ التحوط / نهج متحفظ لدمج المؤشرات 
n013 .) وُيطبق نهج ما ينطبق على الواحد ينطبق على الكل على تحييد أثر تدهور األراضي بحيث عندما ُتظهر أي

ؤشر واحد على األقل اتجاًها إيجابًيا ولم ُيظهر أي وبالعكس، إذا أظهر م)مؤشرات تغيًرا سلبًيا كبيًرا، فإن هذا يعتبر خسارة 
 (. مؤشر اتجاًها سلبًيا فإنه هذا يعتبر مكسًبا

تقرير هيئة التفاعل بين العلوم . اإلطار المفاهيمي العلمي لتحييد أثر تدهور األراضي. n017. أور وآخرون: المصدر)
. ، بون، ألمانيا(ICCV/)اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر . والسياسات

ettt://///n.i2wwv.:2t/i:thi/vhieitt/i:thi/vwwi/h2ti/n017-08/LVIdC5dwhtwwtd/ho-
h21t:ie.tvi) 

لنفس النوع من ( أو األكبر)يشير إلى مبدأ تحقيق التوازن بين الخسائر في أحد أنواع األراضي وبين المكاسب المقابلة  المثل بالمثل
 (. أو تجاوزه)األراضي في مكان آخر للحفاظ على تحييد أثر تدهور األراضي 

 .مجموعة منظمة من البيانات مجموعة البيانات

. منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديمسرد المصطلحات اإلحصائية ل: المصدر)
ettt://iteti.whwv.ww1/1twiiewo/:2vho.et/) 

جميع الحشرات فئة مصنفة بجميع أصنافها الفرعية وأفرادها، على سبيل المثال، تتألف حشرة المجموعة التصنيفية من  المجموعة التصنيفية
 .وأصنافها

 (ettti://///.o:wtw1o-w2t:2h.ww1/v:wt:w2ewo//eow2w/:wd1wwit: المصدر)

مخزون الكربون 
 العضوي في التربة

 .كتلة الكربون العضوي في التربة لكل مساحة وحدة لعمق مرجعي

نسبة األراضي : لدليل الممارسة الجيدة 13.3.1مؤشر هدف التنمية المستدامة (. n017. )سيمز وآخرون: المصدر)
 .ألمانيا بون، ،(ICCV/)اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر . المتدهورة إلى مجموع مساحة اليابسة

ettt://///n.i2wwv.:2t/i:thi/vhieitt/i:thi/whthde2t-t:2ii/n017-
10/swwv%n0Swewt:wh%n0si:ve2whdPVs%n0R2v:wetww%n015.3.1dDhwi:w2%n01.0.tvi) 

مرفقات التنفيذ اإلقليمي 
(IRAi) 

آلسيا،  nألفريقيا، والمرفق  1المرفق : يدور تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر حول خمسة مرفقات تنفيذ إقليمي
ألوروبا  5لشمال البحر األبيض المتوسط، والمرفق  4ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والمرفق  3والمرفق 

وهي . وتهدف هذه المرفقات إلى تحديد محور برامج العمل ومحتواها لألقاليم واألقاليم الفرعية المعينة .الوسطى والشرقية
 .توفر كذلك إطاًرا للتنسيق والتعاون على الصعيد اإلقليمي

 (ettt://///.i2wwv.:2t/h2/wh1:w2et-ewwhii/Se1hi/vhieitt.eito: المصدر)

تتكون هذه الفئة من الغطاء األرضي من أي نوع من المساحات ألغراض اإلبالغ التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر،  المساحات االصطناعية
ومن الممكن أيًضا تواجد نباتات طبيعية، ولكنها ال تمثل . اصطناعي نتيجة لألنشطة البشريةالتي يسودها غطاء سطحي 

وتشمل هذه الفئة كذلك أي منطقة حضرية أو منطقة مرتبطة مثل الحدائق الحضرية أو . النمط السائد في السطح االصطناعي
 :لص من النفايات واستخراجهاوتشمل الفئة أيًضا المناطق الصناعية ومواقع التخ. المرافق الرياضية

المدن والمناطق الحضرية الخضراء والبلدات والمواصالت وشبكات الطرق والسكك الحديدية واألراضي )مواقع البناء  -

http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf
http://www.ifad.org/evaluation/process_methodology/index.htm
http://www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-01/UNCCD_Convention_ENG_0.pdf
http://www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-01/UNCCD_Convention_ENG_0.pdf
http://www.merriam-webster.com/dictionary/
http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-english.pdf
http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-english.pdf
http://stats.oecd.org/glossary/index.htm
http://stats.oecd.org/glossary/index.htm
https://www.biology-online.org/dictionary/Taxonomic_group
http://www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-10/Good%20Practice%20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf
http://www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-10/Good%20Practice%20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf
http://www.unccd.int/en/regional-access/Pages/default.aspx
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 ،(المرتبطة
 مناطق الموانئ والمطارات،  -
 أو مناطق التخلص من النفايات،( المناجم والمحاجر المفتوحة)مناطق استخراج المعادن  -
 .النسيج الحضري المتصل والمنقطع والوحدات الصناعية أو التجارية -

دليل اإلبالغ لعملية اإلبالغ التفاقية األمم المتحدة لمكافحة . n018اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، : المصدر)
-n017-n018 ،0ttt://///.i2wwv.:2t/ww2dh2t:w2/n017-n018-i2wwv-whtwwt:21التصحر للفترة 
twwwhii) 

تشير المساعدة اإلنمائية إلى تدفقات المعونات إلى البلدان والمؤسسات اإلنمائية متعددة األطراف التي ُتدار بهدف رئيسي هو  المساعدة اإلنمائية
 .والرفاه للبلدان الناميةتعزيز التنمية االقتصادية 

 (/ettt://iteti.whwv.ww1/1twiiewo: المصدر)

المساعدة اإلنمائية 
 (VA))الرسمية 

 (البلدان النامية)منح أو قروض مقدمة إلى البلدان واألقاليم التي تظهر في قائمة البلدان المتلقية للمساعدة اإلنمائية الرسمية 
( ج)يتركز هدفها الرئيسي على تعزيز التنمية االقتصادية والرفاه؛ ( ب)يوفرها القطاع الرسمي؛ ( أ: )وهي منح أو قروض

(. في المائة على األقل n5إذا كانت في شكل قرض فإن نسبة الجزء المتصل بالمنح منها تبلغ )ُتقدم بشروط مالية تفضيلية 
وتستبعد المنح والقروض واالئتمانات المخصصة . المالية، ُيدرج عنصر التعاون التقني في المساعدة وإضافة إلى التدفقات
مثل حواالت التقاعد أو التعويضات )وال ُتحسب بوجه عام مبالغ التحويل الموجهة إلى األفراد العاديين . ألغراض عسكرية
 (. أو مدفوعات التأمين

مسرد المصطلحات (. إلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديمقتبس من لجنة المساعدة ا: المصدر)
. الرئيسية

ettt://///.whwv.ww1/vwwi/h2t/3n/0،3746،h2dn649d34447d4n63n800d1d1d1d1،00.et
/t) 

مستجمع المياه عبارة عن مساحة من األراضي تصرف جميع المجاري المائية وهطول األمطار إلى منفذ مشترك مثل مخرج  مستجمع المياه
وتستخدم كلمة مستجمع المياه أحياًنا بالتبادل مع حوض التصريف أو . الخزان أو مدخل خليج أو أي نقطة على طول قناة تيار

ويتكون مستجمع المياه من . االرتفاعات والتالل التي تفصل بين مستجمعات المياه المفّرق الحوضيوتسمى . تجمع المياه
 .وجميع المياه الجوفية الكامنة -البحيرات والجداول والخزانات واألراضي الرطبة  -المياه السطحية 

 (ettti/://ethw.ii1i.1wd/hvi//ethwiehv.et/t: المصدر)

األفراد أو الجماعات أو المنظمات، سواء كانت مستهدفة أم ال، التي تستفيد، بشكل مباشر أو غير مباشر، من التدخل  المستفيدون
 . اإلنمائي

مسرد المصطلحات (. n00n)لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي : المصدر)
 (ettt://///.whwv.ww1/vetewhwv/n9/n1/n754804.tvi. الرئيسية في التقييم واإلدارة القائمة على النتائج

األولية عن طريق المراقبة والرسم والقياس والمقابالت وما جمع المعلومات على المستوى المحلي من خالل إجراء المسوح  المسح الميداني
 .إلى ذلك

تدخل تنموي فردي ُمصمم لتحقيق أهداف محددة باستخدام موارد معينة وجداول تنفيذ، وغالًبا ما يكون في إطار برنامج  المشروع
 .أوسع

مسرد المصطلحات (. n00n)لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي : المصدر)
 (ettt://///.whwv.ww1/vetewhwv/n9/n1/n754804.tvi. الرئيسية في التقييم واإلدارة القائمة على النتائج

مياه ( مصادر) مصدر
الشرب التي تدار 
 بطريقة مأمونة

 . مصدر مياه شرب محسن يوجد في المنشآت، ويتوفر عند الحاجة، وخاٍل من التلوث الكيميائي البرازي وذي األولوية

 "مصادر مياه الشرب المحسنة"انظر  

-ettt://///./ew.:2t//ethwdie2:tet:w2dehette//w2:tww:21/wwdhwe1h//w2:tww:21: المصدر)
v/ethw/h2/) 

 .مجموعة البيانات األصليةاسم المؤسسة أو الفرد أو مجموعة األفراد الذين يمتلكون  مصدر البيانات

 .التي تقدم الدعم المالي لمشروع أو برنامج أو مبادرة( المنظمات)المنظمة  مصدر التمويل

مصدر مياه الشرب 
 الُمحسنة

وتشمل . مصادر مياه الشرب الُمحسنة هي المصادر التي يمكنها توفير مياه آمنة للشرب بفضل طبيعة تصميمها وتركيبها
واآلبار المحفورة المحمية والينابيع المحمية ومياه  االرتوازيةالمياه المنقولة باألنابيب واآلبار واآلبار : الُمحسنةالمصادر 

http://www.unccd.int/convention/2017-2018-unccd-reporting-process
http://www.unccd.int/convention/2017-2018-unccd-reporting-process
http://stats.oecd.org/glossary/
http://www.oecd.org/document/32/0,3746,en_2649_34447_42632800_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/32/0,3746,en_2649_34447_42632800_1_1_1_1,00.html
https://water.usgs.gov/edu/watershed.html
http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf
http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/coverage/monitoring-dwater/en/
http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/coverage/monitoring-dwater/en/
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 .األمطار والمياه المعبأة أو التي يتم توصيلها

وخطوط األساس ألهداف  n017تحديث : التقدم المحرز في مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة الصحية: المصدر)
 CC: الترخيص. n017، (اليونيسيف)منظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة : جنيف. التنمية المستدامة

EY-IC-PA 3.0 Rs( .ettt://///./ew.:2t//hv:ewh2twh/2h/i/whtheihi/n017/tei2we-
dhwi:w2-whtwwt-s/t-/ethw-ie2:tet:w2-eo1:h2h.tvi) 

المؤشرات التي وضعتها لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي استجابة لطلب من  (IA)معالم ريو 
 .لتحديد أنشطة المعونة التي تستهدف تحقيق أهداف االتفاقيات الثالثأمانات اتفاقيات ريو الثالث 

 Reporting(. n00n)لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي : المصدر)
Directives for the Creditor Reporting System, Addendum. DCD/DAC(2002)21/ADD. 

http://www.oecd.org/dataoecd/44/46/35646074.pdf and 
http://www.oecd.org/dataoecd/16/53/1948102.pdf ) 

 . ايس ُتستخدم لتحديد أو تقييم حالة المؤشرات أو مستوياتهاالقياسات عبارة عن مق المقاييس

تقرير هيئة التفاعل بين العلوم . اإلطار المفاهيمي العلمي لتحييد أثر تدهور األراضي. n017. أور وآخرون: المصدر)
. ، بون، ألمانيا(ICCV/)اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر . والسياسات

ettt://///n.i2wwv.:2t/i:thi/vhieitt/i:thi/vwwi/h2ti/n017-08/LVIdC5dwhtwwtd/ho-
h21t:ie.tvi) 

. منحنى زمني والناتجة عن تطبيق مؤشر الغطاء النباتي على بيانات الصورةمتغيرات الظواهر التي يمكن استخالصها من  مقاييس موسم الزراعة
 .وتمثل هذه المقاييس األساس للعديد من تطبيقات البحث والرصد، بما في ذلك الدراسات المعنية بتغير المناخ

مثل )تعني في سياق تحييد أثر تدهور األراضي زيادة في رأس المال الطبيعي القائم على األراضي لمنطقة بعينها من اليابسة  (المرصودة)المكاسب 
، على مدار إطار زمني محدد، وُتقاس في شكل زيادة كبيرة في معدالت الكربون العضوي في التربة أو (وحدة األراضي

حسب ما يحدده بلد ما، في إطار المبادئ التوجيهية المتفق )لغطاء األرضي صافي اإلنتاج األولي أو تغير إيجابي في ا
أو تراجع في أي مقياس إضافي اختار )المقاييس الثالثة /، وحيث ال يوجد تغير سلبي كبير في أي من هذه المؤشرات(عليها

انظر (. حييد أثر تدهور األراضيلدمج المؤشرات لتقييم ت" ما ينطبق على الواحد ينطبق على الكل"نهج  البلد تطبيقه في
 (. المرصودة)أيًضا الخسائر 

تقرير هيئة التفاعل بين العلوم . اإلطار المفاهيمي العلمي لتحييد أثر تدهور األراضي. n017. أور وآخرون: المصدر)
. ، بون، ألمانيا(ICCV/)اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر . والسياسات

ettt://///n.i2wwv.:2t/i:thi/vhieitt/i:thi/vwwi/h2ti/n017-08/LVIdC5dwhtwwtd/ho-
h21t:ie.tvi) 

 . أي إجراء أو طريقة أو نشاط الممارسة

 ".أفضل الممارسات"و" الجيدةالممارسات "انظر أيًضا 

( الممارسات)الممارسة 
 الجيدة

 .اإلجراءات أو الطرق أو األنشطة التي تتوافق مع هدف محدد أو المالئمة لبيئة بشرية وطبيعية محددة

 ".أفضل الممارسات"و " الممارسة"انظر أيًضا 

/ المناطق الحرجة 
 المناطق اإليجابية

 .أكثر التغيرات وضوًحا وأشدها حدة منطقة تشهدمصطلح يستخدم لوصف 

المناطق ذات الغطاء 
 الشجري

تشمل هذه الفئة من الغطاء األرضي أي منطقة جغرافية يكون ألغراض اإلبالغ التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، 
( 1%: 100 -% 15 ويتكون من طبقة رئيسية من األشجار الطبيعية مع غطاء بين%( 15<يغطي )الغطاء النباتي سائًدا 

%. 100-40: غطاء شجري مغلق( 3%. 40-15: غطاء شجري مفتوح( n%. 15:<غطاء شجري من مغلق لمفتوح 
أشجار : ، حتى مع كثافة أعلى من األشجار(أو األعشاب/الشجيرات و)ومن الممكن وجود أنواع أخرى من النباتات 

 %(. 50)> الغطاء العشبي %( / 50)<الفسيفساء والشجيرات 

دليل اإلبالغ لعملية اإلبالغ التفاقية األمم المتحدة لمكافحة . n018اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، : المصدر)
-n017-n018 ،0ttt://///.i2wwv.:2t/ww2dh2t:w2/n017-n018-i2wwv-whtwwt:21التصحر للفترة 

twwwhii) 

 . التحويالت المالية التي تقدم إما نقًدا أو في صورة سلع أو خدمات بدون مقابل (المنح)المنحة 

ويمكن . مجموعة واسعة من المصالح والروابطمجموعة كبيرة من الجمعيات التي ينظم المجتمع نفسه حولها طواعية وتمثل منظمات المجتمع 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/launch-version-report-jmp-water-sanitation-hygiene.pdf
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/launch-version-report-jmp-water-sanitation-hygiene.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/44/46/35646074.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/16/53/1948102.pdf
http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-english.pdf
http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-english.pdf
http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-english.pdf
http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-english.pdf
http://www.unccd.int/convention/2017-2018-unccd-reporting-process
http://www.unccd.int/convention/2017-2018-unccd-reporting-process
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 . أن تشمل المنظمات المجتمعية ومنظمات الشعوب األصلية والمنظمات غير الحكومية CP(i))المدني 

 (ettti://iteti.whwv.ww1/1twiiewo/vhte:t.eituRV47n31 :المصدر)

مواءمة برنامج العمل 
 الوطني

 .المحددة لالستراتيجيةمراجعة برنامج العمل الوطني مع مراعاة المتطلبات 

وفي سياق تحييد أثر تدهور األراضي، ُوضعت آلية التحييد في . توفير أثر متساو ومقابل، على مدى إطار زمني محدد الموازنة
مرحلة التخطيط المتكامل الستخدام األراضي والخسائر المتوقعة مع التدابير المصممة لجلب المكاسب، من أجل تحقيق هدف 

وتتم إدارة الموازنة بشكل عام ضمن نفس نوع األراضي وضمن (. على المستوى القطري)دهور األراضي تحييد أثر ت
 (. مثل المقاطعة)أو ضمن النطاق المكاني اإلداري ( مثل مستجمعات المياه)المجال الحيوي الفيزيائي 

تقرير هيئة التفاعل بين العلوم . األراضياإلطار المفاهيمي العلمي لتحييد أثر تدهور . n017. أور وآخرون: المصدر)
. ، بون، ألمانيا(ICCV/)اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر . والسياسات

ettt://///n.i2wwv.:2t/i:thi/vhieitt/i:thi/vwwi/h2ti/n017-08/LVIdC5dwhtwwtd/ho-
h21t:ie.tvi) 

مؤتمر األطراف 
(C(S ) التفاقية األمم

المتحدة لمكافحة 
 التصحر

تأسس مؤتمر األطراف بواسطة االتفاقية بوصفه الهيئة العليا لصنع القرار؛ وهو يضم حكومات التي صدقت على االتفاقية 
قي توحتى اليوم، عقد مؤتمر األطراف ثالث عشرة دورة؛ ويل. مثل االتحاد األوروبيومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية، 

 .n001مرة كل عامين منذ عام 

 (ettt://///n.i2wwv.:2t/ww2dh2t:w2/ww2ihwh2wh-tewt:hi-wwt: المصدر)

مؤشر يستخدم لتتبع التقدم نحو تحقيق األهداف االستراتيجية التي تم وضعها في اإلطار االستراتيجي التفاقية مكافحة  مؤشر التقدم
 . n018–n030التصحر 

مؤشر الغطاء النباتي 
ن   (EDR)الُمحسَّ

وهو . لتباين الغطاء النباتيلالستخدام مع بيانات االستشعار عن بعد، مماثل للمؤشر الموحد " األمثل"مؤشر الغطاء النباتي 
 .مصمم لتعزيز إشارة الغطاء النباتي مع تحسين الحساسية في مناطق الكتلة الحيوية العالية

نظرة عامة على أداء القياس اإلشعاعي والفيزيائي الحيوي لمؤشرات الغطاء النباتي ( n00n. )هويت وآخرون: المصدر)
. n13-195، 83استشعار البيئة عن ُبعد، . لمقياس الطيف التصويري المتوسط التحليل

ettt://vo.vw:.ww1/10.1016/P0034-4n57(0n)00096-n).  

مؤشر القائمة الحمراء 
(ILR) 

ويستند على تغييرات . وعات األنواعهو مقياس للتغير في مخاطر االنقراض الكلي عبر مجم( ILR)مؤشر القائمة الحمراء 
حقيقية في عدد األنواع في كل فئة من فئات مخاطر االنقراض في القائمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض الصادرة عن 

 .االتحاد الدولي لحماية الطبيعة

الصادرة عن االتحاد الدولي  باالنقراض القائمة الحمراء لألنواع المهددة(. n015)االتحاد الدولي لحماية الطبيعة : المصدر)
متاح على . االتحاد الدولي لحماية الطبيعة، غالند، سويسرا. n015.1اإلصدار . لحماية الطبيعة

ettt://///.:iw2whvt:it.ww1). 

رز الخصائص الطيفية للنباتات الخضراء بحيث تظهر متميزة عن سمات تجميع أو تحويل رياضي للنطاقات الطيفية التي تب المؤشر النباتي
جزء اإلشعاع النشط الممتص  أو مؤشر الحساسية البيئية أو مثل، الرقم القياسي المحدد للغطاء النباتي. الصورة األخرى
 .بالّتخليق الضوئي

 
 (ettt:///ho.tvo.hvi/u2ei2e/whiwiwwhi/8-n01ndthwtiwh1-dh1htet:w2:2v:w:hi.tvi: المصدر)

ن األفراد أو األسر المعيشية بي( أو في بعض الحاالت، اإلنفاق االستهالكي)يقيس مؤشر جيني مدى انحراف توزيع الدخل  مؤشر جيني
ويقيس مؤشر جيني المنطقة بين منحنى لورينز والخط االفتراضي للمساواة  .في إطار اقتصاد ما عن توزيع متساٍو تماًما

  .المطلقة، وُيعبر عنه في شكل نسبة مئوية للمساحة القصوى تحت هذا الخط
 .التفاوت التام 100، في حين يمثل وصوله إلى ويمثل وصول مؤشر جيني إلى الصفر تحقيق المساواة التامة

 (ettti://iteti.whwv.ww1/1twiiewo/vhte:t.eituRV4484n: المصدر)

 . المؤشرات هي متغيرات تعكس عملية معينة المؤشرات 

تقرير هيئة التفاعل بين . اإلطار المفاهيمي العلمي لتحييد أثر تدهور األراضي. n017. مقتبس من أور وآخرين: المصدر)
. ، بون، ألمانيا(ICCV/)اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر . العلوم والسياسات

ettt://///n.i2wwv.:2t/i:thi/vhieitt/i:thi/vwwi/h2ti/n017-08/LVIdC5dwhtwwtd/ho-
h21t:ie.tvi) 

http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-english.pdf
http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-english.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/S0034-4257(02)00096-2.)
http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
http://web.pdx.edu/~nauna/resources/8-2012_lecture1-vegetationindicies.pdf
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4842
http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-english.pdf
http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-english.pdf
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ظروف يكون فيها الضغط في الماء أكبر من الضغط الجوي، وتكون  عادة فيالمياه في التربة تحت سطح التربة، وتوجد  المياه الجوفية
  .تجويفات التربة مليئة بنسبة كبيرة بالمياه

 (/ettt://///.iew.ww1/iewthw//h2: المصدر)

 .لتدخل ما( المقصود، اإليجابي والسلبيالمقصود أو غير )النتائج هي المخرج أو الحصيلة أو التأثير  النتائج

المشروع المشترك للجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي حول إدارة : المصدر)
 (.مرجع حول الممارسة الجيدة الناشئة في إدارة نتائج التنمية، الطبعة الثالثة(. n008)نتائج التنمية 

راض األداء نظام استع
وتقييم التنفيذ 

(SIARP) 

ويمكن الحصول على معلومات تفصيلية بشأن كيفية تنفيذ . نهج لمراجعة أداء االتفاقية وأطرافها وهيئاتها الفرعية وتنفيذها
ويصف نظام استعراض األداء . 13الدورة  مؤتمر األطراف،/  13لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية لذلك من القرار رقم 

عادة بوابة اإلبالغ التي تستخدمها األطراف لتحميل التقارير الوطنية، التي بدورها تشكل أساًسا ( SIARP)وتقييم التنفيذ 
 . للمراجعة التي تجريها لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 (/ettt://///.i2wwv.:2t/twe:i: المصدر)

 .مجموعة دينامية معقدة من مجتمعات النبات والحيوان والكائنات الدقيقة وبيئتها غير الحية التي تتفاعل معها كوحدة وظيفي النظام اإليكولوجي

 ( ettt://///.wov.:2t/hwwioith//vhiww:tt:w2.iet/t. اتفاقية التنوع البيولوجي: المصدر)

مجموعة منظمة من العمليات واألنشطة تهدف إلى إجراء قياسات منهجية ومنتظمة وجمع ومعالجة البيانات والمعلومات  نظام الرصد
القياس المستمر والمنهجي : مثل الرصد البيئي)حول ظاهرة معينة بغرض تحليل وضعها أو رصد سلوكها بمرور الوقت 

 (.لنوعية الهواء والتربة والكائنات الحية والموارد المائية

نظام المحاصيل 
 الدوري 

الحد من تعرية التربة وتزيد من خصوبة وتساعد على . الزراعة المتعاقبة لمحاصيل مختلفة بترتيب محدد في الحقول نفسها
 .التربة وغلة المحصول

 (ettti://///./wwet.2ht/1twiiewoمسرد مصطلحات الشبكة العالمية لُنُهج وتكنولوجيات حفظ الموارد : المصدر)

مثل البيانات والمعلومات واألدوات )نظام على اإلنترنت أو غيره من األنظمة الُمصممة بوضوح إلدارة وتقاسم المعارف  نظام تقاسم المعارف
على سبيل المثال منصة نظام )بين أعضاء منظمة أو شبكة ما ( والمهارات والخبرات وأفضل الممارسات والتجارب الناجحة

 (.استعراض األداء وتقييم التنفيذ

سم المعارف نظام تقا
 اإلقليمي

مثل البيانات والمعلومات )نظام قائم على شبكة اإلنترنت مصمم بوضوح إلدارة وتقاسم المعارف على المستوى اإلقليمي 
على سبيل )بين األعضاء داخل منظمة أو شبكة ما ( واألدوات والمهارات والخبرات وأفضل الممارسات والتجارب الناجحة

 (.VEPELAC -بشأن الجفاف والتصحر في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي المثال، شبكة المعلومات 

نظام تقاسم المعارف 
 دون اإلقليمي

مثل البيانات )نظام قائم على شبكة اإلنترنت ُمصمم بوضوح إلدارة وتقاسم المعارف على المستوى دون اإلقليمي 
على )بين أعضاء منظمة أو شبكة ما ( والتجارب الناجحة والمعلومات واألدوات والمهارات والخبرات وأفضل الممارسات

 (.سبيل المثال، البيانات دون اإلقليمية المصنفة في بوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ

النمذجة اإلحصائية 
 الجغرافية

وتعد الدراسات الشاملة مكلفة . ؤ بهااستخدام اإلحصائيات لتحليل القيم المرتبطة بالظواهر المكانية أو المكانية الزمانية والتنب
بعد ذلك ُتستخدم . وتستغرق وقًتا طوياًل، ولذا يتم وصف الظاهرة المعنية عادة من خالل أخذ عينات من مواقع مختلفة

للمواقع التي لم يؤخذ ( ومقاييس عدم التيقن من التنبؤات ذات الصلة)النمذجة اإلحصائية الجغرافية للحصول على التنبؤات 
  .ها عيناتمن

-ettt://tww.eww1:i.ww//h2/tww-ett/ehtt/e2etoi:i/1hwitet:it:wet-e2etoit//eet-:i: المصدر)
1hwitet:it:wi-.et/) 

نموذج االرتفاعات 
 (VEA)الرقمي 

تمثيل قيم االرتفاعات المستمرة فوق سطح طبوغرافي من خالل نمط منتظم من القيم ع، باإلشارة إلى مرجع إسناد عمودي 
وعادًة ما ُتستخدم نماذج االرتفاعات الرقمية لتمثيل التضاريس األرضية العارية الخالية من الغطاء النباتي والميزات . مشترك

 .من صنع البشر

 (/ettti://iittwwt.hiw:.ww//h2/wtehw-whiwiwwhi/1:i-v:wt:w2ewo/ihewwe/vh: المصدر)

نوع التمويل المقدم لدعم مشروع أو برنامج أو مبادرة خالل الفترة المشمولة باإلبالغ. وتشمل أمثلة أنواع التمويل المنح  نوع التمويل
 وما إلى ذلك.  الملكية،والقروض الميسرة والقروض التجارية والتمويل المشترك والدعم القطاعي ومبادلة الديون وحقوق 

http://www.fao.org/faoterm/en/
http://www.unccd.int/prais/
http://www.cbd.int/ecosystem/description.shtml
https://www.wocat.net/glossary
http://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/analysis/geostatistical-analyst/what-is-geostatistics-.htm
http://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/analysis/geostatistical-analyst/what-is-geostatistics-.htm
https://support.esri.com/en/other-resources/gis-dictionary/search/dem
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 التعريف المفهوم/المصطلح

وتعبر . ويحدد الهدف في الغالب موعًدا نهائًيا لتحقيق الهدف ينبغي تلبيته. أهداف السياسة الدوليةقيمة كمية تشير عادة إلى  الهدف
أي )األهداف على المستوى القُطري : وتشير األهداف إلى مستويات جغرافية مختلفة". الحاالت المنشودة" األهداف عن

 . المستوى العالميتسهم في تحقيق األهداف العامة المحددة على ( األهداف الوطنية

هدف تحييد أثر تدهور 
على )األراضي 

 (المستوى القُطري

. المحددة لتحقيق تحييد أثر تدهور األراضي على المستوى الوطني التي يتبناها بلد ما بشكل تطوعي( األهداف)الهدف 
صافية لألراضي الصحية  ويتمثل طموح أي بلد ما فيما يتعلق بتحقيق تحييد أثر تدهور األراضي في عدم حدوث خسارة

. والمنتجة لكل نوع من األراضي، مقارنة بخط األساس، وبالتالي يتساوى هدف تحييد أثر تدهور األراضي مع خط األساس
وقد تختار البلدان وضع هدف أكثر طموًحا لتحقيق هدف تحييد أثر تدهور األراضي إذا رأت احتمالية تجاوز المكاسب 

، قد يحدد بلد ما هدف تحييد أثر تدهور األراضي الخاص به مع اإلقرار بأن الخسائر ربما وفي حاالت نادرة. للخسائر
حقائق /تاتتجاوز المكاسب مع إيضاح المسببات، إذا رأى هذا البلد أن جزًءا من التدهور المستقبلي لألراضي يرتبط بقرار

 . سابقة من غير الممكن في الوقت الراهن تحقيق التوازن بينها

تقرير هيئة التفاعل بين العلوم . اإلطار المفاهيمي العلمي لتحييد أثر تدهور األراضي. n017. أور وآخرون: رالمصد)
. ، بون، ألمانيا(ICCV/)اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر . والسياسات

ettt://///n.i2wwv.:2t/i:thi/vhieitt/i:thi/vwwi/h2ti/n017-08/LVIdC5dwhtwwtd/ho-
h21t:ie.tvi) 

 .وُتحدد اإلجراءات القانونية عادة هذه المناطق وتؤسسها. منطقة جغرافية تؤدي المهام اإلدارية والحكومية الوحدة اإلدارية

 (ettti://iteti.whwv.ww1/1twiiewo/vhte:t.eituRV44497: المصدر)

 .وحدة مكانية ُتستخدم في التخطيط لتحييد أثر تدهور األراضي ورصده وحدة األراضي

تقرير هيئة التفاعل بين . اإلطار المفاهيمي العلمي لتحييد أثر تدهور األراضي. n017. مقتبس من أور وآخرين: المصدر)
. ، بون، ألمانيا(ICCV/)اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر . العلوم والسياسات

ettt://///n.i2wwv.:2t/i:thi/vhieitt/i:thi/vwwi/h2ti/n017-08/LVIdC5dwhtwwtd/ho-
h21t:ie.tvi) 

الوحدة الزراعية 
 اإليكولوجية

أو الغطاء األرضي، وتتمتع /وحدة تخطيط موارد األراضي، ويتم تعريفها من حيث المناخ وشكل األرض وأنواع التربة و
 .بنطاق محدد من اإلمكانيات والقيود الخاصة باستخدام األراضي

 (/ettt://///.iew.ww1/iewthw//h2: المصدر)

 .التفاعل بين العمليات البيولوجية والكيميائية والفيزيائية الجغرافية التي تدعم توفير خدمات النظم اإليكولوجية الوظائف اإليكولوجية

تقرير هيئة التفاعل بين العلوم . اإلطار المفاهيمي العلمي لتحييد أثر تدهور األراضي. n017. أور وآخرون: المصدر)
. ، بون، ألمانيا(ICCV/)اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر . والسياسات

ettt://///n.i2wwv.:2t/i:thi/vhieitt/i:thi/vwwi/h2ti/n017-08/LVIdC5dwhtwwtd/ho-
h21t:ie.tvi) 

 .األنشطة والتدابير الرامية إلى الحد من مخاطر الكوارث الحالية والجديدة الوقاية

 (ettt://///.i2:ivw.ww1/i:thi/7817d/IRPVI/hw/:2wtw1oE21t:ie.tviمقتبس من : المصدر)

 .مقياس غير مباشر وتقريبي في حالة عدم توافر مقياس مباشر قائم على مؤشر محدد الوكالة

( الوكاالت)الوكالة 
 المنفذة

ويمكن أن تكون هذه المنظمة محلية أو وطنية أو . المسؤولة عن تنفيذ مشروع أو برنامج أو مبادرة( المنظمات)المنظمة 
 .وهو مصطلح شائع تستخدمه الوكاالت المانحة. إقليمية أو دولية
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