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 2018-2017دليل عملية اإلبالغ الخاصة باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر لعامي  

 

، اعتمد مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر اإلطار 13الدورة  /مؤتمر األطراف،7بموجب القرار  المعلومات األساسية
، الذي يتضمن خمسة أهداف استراتيجية وإطاًرا للتنفيذ. وتتناول األهداف االستراتيجية ما 2030-2018االستراتيجي للفترة 

 يلي: 

ضي وتعزيز اإلدارة المستدامة لألراضي واإلسهام في المتأثرة ومكافحة التصحر/تدهور األراالبيئية تحسين حالة النظم  .1
  تحييد آثار تدهور األراضي؛

 تحسين ظروف معيشة السكان المتأثرين؛ .2
 تخفيف آثار الجفاف والتكيف معها وإدارتها لتحسين قدرة الفئات السكانية والنظم اإليكولوجية الضعيفة على التأقلم؛ .3
S.   ؛ التنفيذ الفعال التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر طريقعن  العالمي منافع بيئية على الصعيد در 
تعبئة قدر كبير من الموارد المالية وغير المالية اإلضافية لدعم تنفيذ االتفاقية عن طريق إقامة شراكات فعالة على  .5

 الصعيدين العالمي والوطني 

تحقيق األهداف االستراتيجية. وفيما يتعلق باألطراف،  يحدد إطار التنفيذ أدوار ومسؤوليات األطراف ومؤسسات االتفاقية في
يحدد إطار التنفيذ أهداًفا محددة تحت ثالثة عناوين عريضة: )أ( الموارد المالية وغير المالية؛ )ب( السياسة والتخطيط؛ و )ج( 

 العمل الميداني. 

حدة لمكافحة التصحر التقدم الذي ُيحرز في تنفيذ ، سوف تراقب هيئة اإلبالغ الوطني التفاقية األمم المت2018ابتداًء من عام 
. وترد عملية اإلبالغ واألدوات ودور ومسؤوليات لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية 2030-2018اإلطار االستراتيجي للفترة 

 .13/مؤتمر األطراف، الدورة 15و 13الدورة  /مؤتمر األطراف،13في استعراض التقارير في القرارين 

تتمتع المعلومات الحديثة حول التدابير التي اُتخذت والنتائج التي أُحرزت والمعلومات حول التحديات التي برزت بقدر بالغ من  الغرض 
األهمية لضمان امتالك مؤتمر األطراف المعرفة الالزمة لتبني قرارات وإرشادات محددة األهداف تركز على دعم إنجاز 

تتمتع هذه المعرفة أهمية أيًضا بقيمة لألطراف وأصحاب المصلحة اآلخرين الذين يعملون األهداف االستراتيجية بشكل فعال. و
على تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر على الصعيدين الوطني والمحلي. واستناًدا إلى وجهات النظر هذه، تعد عملية 

نفيذ الفعال لالتفاقية وتحقيق األهداف االستراتيجية على اإلبالغ الوطني أداة ال غنى عنها للمضي قدًما في التخطيط والت
  الصعيدين العالمي والوطني.

في متابعة التقدم  وما يليه، سوف يساهم أيًضا اإلبالغ المتعلق باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر 2018اعتباًرا من عام 
لى أمانة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، بصفتها الوكالة . ويتعين ع2030المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

، االستعانة بالمعلومات ذات الصلة الواردة في التقارير الوطنية كعامل مساهم في 15.3.1الراعية لمؤشر هدف التنمية المستدامة 
 معني بالتنمية المستدامة.عملية المتابعة واالستعراض الكلية التي يجريها المنتدى السياسي رفيع المستوى ال

، يتضمن اإلبالغ الوطني نوعين أساسيين من المعلومات: 2030-2018في ضوء محتوى اإلطار االستراتيجي للفترة  محاور التركيز 
البيانات حول التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف االستراتيجية والموجزات السردية/"الحاالت" المتعلقة باألهداف المحددة في 

 إطار التنفيذ. 

الثاني والرابع، فإن المؤشرات المستخدمة لإلبالغ حول التقدم المحرز هي تلك التي حددها فيما يتعلق باألهداف األول و
. ومن بين مؤشرات التقدم الستة التي تبناها هذا القرار، ُتستخدم ثالثة 11 /مؤتمر األطراف، الدورة22األطراف في القرار 

اء األرضي، واالتجاهات السائدة في إنتاجية األراضي مؤشرات قائمة على إدارة األراضي )هي االتجاهات السائدة في الغط
واالتجاهات السائدة في مخزونات الكربون فوق األرض وتحتها( والمقاييس المرتبطة، ليس فقط لرصد التقدم المحرز نحو 

دهور األراضي األهداف االستراتيجية المعنية، ولكنها ُستستخدم أيًضا لتقدير التقدم الالزم نحو تحقيق أهداف تحييد أثر ت
(NDLالمحددة في سياق برنامج تحديد األهداف المتعلقة بتحييد أثر تدهور األراضي )  واألهداف المحتملة المحددة في سياق

"نسبة  15.1.1، والمؤشر 15.3اإلبالغ الحالي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ونحو هدف التنمية المستدامة رقم 
 مجموع مساحة اليابسة". األراضي المتدهورة إلى

باالستعانة بمصادر البيانات العالمية، زودت أمانة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر واآللية العالمية األطراف ببيانات 
افتراضية حول المقاييس المرتبطة بمؤشرات التقدم الثالثة هذه. وسوف تتلقى األطراف نماذج معبأة مسبًقا بالبيانات 

ية وسوف يمكنها تحرير هذه البيانات أو استبدالها بالبيانات الوطنية، بهدف الحد من عبء اإلبالغ. وتستطيع االفتراض
األطراف التي شاركت أو ال تزال تشارك في برنامج تحديد األهداف المتعلقة بتحييد أثر تدهور األراضي استخدام البيانات 

التي تم جمعها وتقديمها في إطار هذا البرنامج، لعملية اإلبالغ التفاقية األمم  المتعلقة بالمؤشرات القائمة على إدارة األراضي،
 المتحدة لمكافحة التصحر. 

على جمع معلومات المؤشرات  2018فيما يتعلق بالهدف االستراتيجي الثالث، يجري وضع المؤشرات، وسُيركز اإلبالغ لعام 
 الغايات الوطنية المماثلة. التي تستخدمها البلدان حالًيا لتقييم األهداف أو 

 فيما يتعلق بالهدف االستراتيجي الخامس، ُتستخدم أربعة مؤشرات لإلبالغ، وهي: 

 المساعدة اإلنمائية الرسمية الدولية الثنائية ومتعددة األطراف؛المتعلقة باالتجاهات  (أ 

 الموارد العامة المحلية؛ ب المتعلقةاالتجاهات  (ب 
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 عدد شركاء التمويل المشترك؛ ب المتعلقةاالتجاهات  (ج 

 الموارد المعبأة من مصادر تمويل مبتكرة. (د 

 كبير،سيتم اإلبالغ بشأن إطار التنفيذ من خالل معلومات نوعية، عن طريق الموجزات السردية المتعلقة بالخبرات الوطنية إلى حد 
  وبشكل طوعي.

 : 2018-2017أدوات اإلبالغ إلجراءات اإلبالغ لعامي  أدوات اإلبالغ

نماذج اإلبالغ الخاصة بكل بلد، بما في ذلك التقديرات الوطنية االفتراضية لمؤشرات التقدم الثالثة حول االتجاهات  -
 السائدة في الغطاء األرضي وإنتاجية األراضي ومخزونات الكربون؛ 

 هذا الدليل لدعم استخدام هذه النماذج؛  -
 سرد ُمحدَّث.م -

سوف تكون كل هذه األدوات متاحة بلغات األمم المتحدة الست الرسمية وسُتنشر على منصة اإلبالغ التابعة لنظام استعراض 
 (. SIAR1األداء وتقييم التنفيذ )

هدف التنمية  باإلضافة إلى أدوات اإلبالغ المحددة هذه، تستطيع األطراف أيًضا الرجوع إلى إرشادات الممارسة الجيدة لمؤشر
الذي يوضح طرق تقييم وقياس نسبة األراضي المتدهورة على أساس المؤشرات الثالثة القائمة على  15.3.1،1المستدامة 

إدارة األراضي، وإلعداد مذكرة تقنية توفر إرشادات الستخدام البيانات االفتراضية وتفسيرها. وسُتتاح الوثيقتان عبر بوابة 
  قييم التنفيذ.نظام استعراض األداء وت

تم تعديل بوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ لتلبية متطلبات اإلبالغ الجديدة، ال سيما إنشاء صفحات قُطرية حيث يستطيع 
 كل طرف تسجيل الدخول واستعراض المعلومات والبيانات ذات الصلة به على وجه التحديد.

البيانات االفتراضية واإلبالغ 
تدهور  عن تحييد أثر

 األراضي

 سيتم تعبئة نموذج اإلبالغ التفاعلي مسبًقا بالبيانات االفتراضية المستمدة مما يلي، حسب الظروف الخاصة بكل بلد: 

مذكرة تحديث الحالة، للبلدان التي شاركت في برنامج تحديد أهداف تحييد أثر تدهور األراضي وقدمت المذكرة الخاصة  -
 بها؛

("، للبلدان التي شاركت في برنامج تحديد أهداف تحييد أثر 2010- 2000اإلصدار األصلي ) -"البيانات االفتراضية  -
 تدهور األراضي ولم ُتقدم مذكرة تحديث الحالة؛

("، للبدان التي لم ُتشارك في برنامج تحديد أهداف تحييد أثر 2015- 2000اإلصدار الجديد ) -"البيانات االفتراضية  -
 تدهور األراضي.

األطراف التي شاركت في برنامج تحديد أهداف تحييد أثر تدهور األراضي استخدام البيانات المتعلقة بالمؤشرات القائمة تستطيع 
على إدارة األراضي، التي تم جمعها وتقديمها في إطار هذا البرنامج، لعملية اإلبالغ التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، أو 

اإلصدار الجديد  -( "البيانات االفتراضية 2( مصادر البيانات الوطنية، أو 1لبيانات باستخدام: يمكنها تحديث/استبدال هذه ا
(" المتاحة عبر بوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ للبلدان التي شاركت في برنامج تحديد أهداف تحييد أثر 2015- 2000)

  تدهور األراضي والتي لم ُتشارك فيه.

سوف تتمكن مراكز التنسيق الوطنية، وعند االقتضاء، الموظفون المسؤولون عن اإلبالغ من تقديم التقارير من خالل بوابة  دول الزمنيالعملية والج
فصاعًدا. وبعد التقديم، سوف تكون كل التقارير الوطنية  2018نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ اعتباًرا من شهر فبراير 

الموعد النهائي المؤقت لتقديم التقارير هو ن خالل بوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ. ويعد متاحة عبر اإلنترنت م
 . وسُيحدد مكتب لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية الموعد النهائي لتقديم التقارير بالتشاور مع األمين التنفيذي. 2018شهر يوليو 

ُتتخذ العديد من التدابير لدعم عملية اإلبالغ وتقديم المعلومات عالية الجودة باإلضافة إلى أدوات اإلبالغ ومنصة اإلبالغ، 
 التالية:

سوف تتلقى األطراف الدعوة لحضور حلقات عمل إقليمية حول عملية اإلبالغ، ال سيما حول كيفية اإلبالغ عن البيانات  -
قبتها. ومن المقرر مبدئًيا عقد حلقات العمل هذه الكمية وإدارة مؤشرات التقدم القائمة على إدارة األراضي وتحليلها ومرا

 .2018خالل شهري مارس وأبريل 
فصاعًدا للرد على استفسارات األطراف  2018سوف ُيتاح مرفق مكتب مساعدة على اإلنترنت اعتباًرا من يناير  -

 وتسهيل عملية اإلبالغ.
ال سيما مؤشرات التقدم القائمة على إدارة األراضي من سوف توفر وحدات التنسيق اإلقليمية الدعم التقني لعملية اإلبالغ،  -

 خالل مكتب المساعدة بمساعدة عدد من االستشاريين طيلة فترة اإلبالغ.
سوف تخضع التقارير الوطنية المقدمة بحلول الموعد النهائي إلجراء ضمان الجودة لضمان أقصى قدر من الدقة، ال سيما  -

 مؤشرات التقدم القائمة على إدارة األراضي.فيما يتعلق بالمعلومات ذات الصلة ب

سوف تناقش جلسة لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية التي تعقد بين دورات مؤتمر األطراف أول تحليل أولي للمعلومات المستمدة من 
االتفاقية في . ومن المفترض عقد جلسة لجنة استعراض تنفيذ 2030-2018التقارير المقدمة في ظل اإلطار االستراتيجي للفترة 

 .2019أوائل عام 

في تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر. ويوضح القرار  ةالجنسانيتعترف عملية االتفاقية بمزايا تعميم مراعاة المنظور  اإلبالغ عن المسائل الجنسانية
، اإلجراءات التي يتعين اتخاذها في هذا الصدد، وربطها مباشرة بالتنفيذ الفعال لإلطار 13 /مؤتمر األطراف، الدورة30رقم 

فرصة إلطالق وتبادل مجموعة منظمة من  2018-2017. وتشكل عملية اإلبالغ للسنتين 2030-2018االستراتيجي للفترة 

                                                
1
 thhv://sss2..ttt/.uth/wuh:w//:nt./h/nu/:w/w:/:ptth-/ut2w/2017-10/ioo/t20Swtthut:t20i.u/ttt:%1Dit20Rt/utthowt2015.3.1%f:wwuott201.0.v/nمتاح على:  

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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عي االعتبارات الجنسانية، ولهذا الغرض أُدِرجت المعلومات بشأن تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر على نحو يرا
أسئلة تتعلق بالقضايا الجنسانية في نموذج اإلبالغ تحت كل من األهداف االستراتيجية وإطار التنفيذ. ويعد الرد على هذه 

 ة طوعًيا، ومع ذلك فنحن نشجع عليه.لاألسئلة وتقديم المعلومات ذات الص

إسناد اإلبالغ لعملية اإلبالغ 
 2018 - 2017للفترة 

. ويمثل الرمز * المتعلق 2018-2017يعرض إسناد التقارير لتوجيه األطراف من خالل عملية اإلبالغ للفترة  1الجدول 
مؤشًرا لألطراف التي تدعم، في سياق  15.3.1ستراتيجي األول وهدف التنمية المستدامة بالمؤشرات في إطار الهدف اال

دون تقديم  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، األطراف األخرى المتأثرة بالتصحر/تدهور األراضي والجفاف والذين يوَّ
التنمية المستدامة. وتعد المعلومات حول إطار معلومات تتعلق بهذه المؤشرات على أساس طوعي بغرض اإلبالغ في إطار 

  التنفيذ )قسم النبذة الوصفية( طوعية لجميع األطراف.

 
 إسناد اإلبالغ 1الجدول 

 اسم المؤشر المؤشر  الهدف االستراتيجي

البلدان 
األطراف 
 المتأثرة

البلدان 
األطراف 
 المتقدمة

الهدف االستراتيجي 
 األول

1O1-1  الغطاء األرضيب المتعلقةاالتجاهات X * 

1O1-2  إنتاجية األراضي أو أدائها ب المتعلقةاالتجاهات X * 

1O1-3  مخزونات الكربون فوق األرض وتحتها ب المتعلقةاالتجاهات X * 

مؤشر هدف 
التنمية 

المستدامة 
15.3.1 

 * X نسبة األراضي المتدهورة إلى مجموع مساحة اليابسة 

الهدف االستراتيجي 
 الثاني

1O2-1  السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر النسبي و/أو ب المتعلقةاالتجاهات
 تفاوت الدخل في المناطق المتأثرة 

X  

1O2-2  الحصول على مياه الشرب اآلمنة في المناطق المتأثرة ب المتعلقةاالتجاهات X  

الهدف 
االستراتيجي 

 الثالث

1O3  ال ينطبق X  

الهدف 
االستراتيجي 

 الرابع

1OS-1  مخزونات الكربون فوق األرض وتحتهاب المتعلقةاالتجاهات X  

1OS-2  وفرة األنواع المختارة وتوزيعهاب المتعلقةاالتجاهات X  

األهداف 
االستراتيجية 
األول والثاني 

 والرابع

المؤشرات 
 اإلضافية

  X إبالغ النبذة الوصفية 

الهدف 
االستراتيجي 

 الخامس

1O5-1  المساعدة اإلنمائية الرسمية الدولية الثنائية ومتعددة ب المتعلقةاالتجاهات
 األطراف 

 X 

1O5-2  الموارد العامة المحلية ب المتعلقةاالتجاهات X  

1O5-3   عدد شركاء التمويل المشترك ب المتعلقةاالتجاهات X X 

1O5-S  الموارد المعبأة من مصادر التمويل المبتكرة، بما في ذلك من القطاع
 الخاص 

X  
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 نبذة تعريفية عن البلد 

 

 يلزم تقديم هذه المعلومات لتسهيل تحليل مؤشرات التقدم للهدفين االستراتيجيين األول والثاني.  الغرض

يلزم الحصول على المعلومات المتعلقة بمساحة اليابسة على مدى عدة سنوات لحساب نسبة األراضي التي تغطيها كل فئة من فئات  مساحة اليابسة
(. وُتعد 15.3.1( ونسبة األراضي المتدهورة إلى مجموع مساحة اليابسة )مؤشر هدف التنمية المستدامة 1O1-1الغطاء األرضي )

هذه المعلومات مفيدة أيًضا للتحقيق في اآلثار المناخية المحتملة، التي يمكن تحديدها من خالل تقليص حجم الكتل المائية الدائمة 
 واختفائها وفقدان السواحل. 

للسنة المقابلة. ويتم تعبئة  كيلو متر المربعحة اليابسة والكتل والمساحة القطرية اإلبالغ عن التقديرات الخاصة بها باليتطلب مجموع مسا
أ تغيير البيانات المتعلقة بمساحة اليابسة مسبًقا في نموذج اإلبالغ. ويمكن تحرير البيانات المعبأة مسبًقا مما يتيح بالتالي تعديلها إذا طر

 تقديرات. ويتعين تبرير أي تغييرات في عمود "التعليقات". على هذه ال

 ينبغي أن تضمن البلدان اتساق بيانات مساحة اليابسة مع بيانات الغطاء األرضي وبيانات نسبة األراضي المتدهورة. 

الخصائص 
 الديموغرافية 

( ونسبة 1O2-1الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي )يلزم توافر الخصائص الديموغرافية على مدى عدة سنوات لتقدير نسبة السكان 
(. وتوجد فائدة أيًضا للمعلومات المتعلقة بالسكان للتأكد 1O2-2السكان الذين يستخدمون خدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة مأمونة )

 الريفية والحضرية على حٍد سواء. األراضي في كل من المناطق  من مقدار الضغط الذي تتسبب فيه الزيادات السكانية على رأس مال

ينبغي اإلبالغ عن تقديرات السكان لكل ألف نسمة. ويمكن االطالع على تقديرات السكان عبر الموقع األمم المتحدة على اإلنترنت، 
 3و/أو عبر موقع البنك الدولي على اإلنترنت. 2إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، شعبة السكان،

 لدان أن تضمن اتساق البيانات التي تتعلق بالخصائص الديموغرافية مع البيانات المتعلقة بالفقر ومياه الشرب.يتعين على الب

ُيتيح البنك الدولي مجموعات البيانات السكانية المصنفة بمزيد من التفصيل )حسب القوة العاملة والعمر والنوع من حيث ذكر أو أنثى(.  المعلومات التكميلية
الممكن أن تساعد هذه البيانات المصنفة في تفسير الديناميات السكانية والضغوط السكانية المحتملة. ويتعين أيًضا تحميل أي بيانات ومن 

 مصنفة إضافية إلى نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ.

 
 
 
 

 

                                                
2
 thhvw://:wt..t.owu/.tv//s.v/Dthts.:wh/ 
3 thhvw:///tht.sow//Ptt2.owu/ut/utthow/1S.SOS.oOoN./otthuotwtAh 



 األهداف االستراتيجية

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

7 
 

1-1O1  الغطاء األرضيب المتعلقة االتجاهات 

 الغطاء األرضي

 األساس المنطقي 

 

يشير الغطاء األرضي إلى الغطاء المادي والبيولوجي المرئي لسطح األرض. ويصف توزيع أنواع الغطاء النباتي، فضاًل عن 
 الصخور والتربة العارية والكتل المائية الداخلية واألسطح المتأثرة باألنشطة البشرية. 

التي ُصنفت وفًقا للبصمة الطيفية لغطائها المادي، من خالل استخدام يلو متر المربع مساحة األراضي بالكُيقدر هذا المؤشر 
تكنولوجيا االستشعار عن بعد. ونظًرا إلمكانية التغير السريع للغطاء األرضي بمرور الوقت، فإنه ُيستخدم كمؤشر مهم للتغيير 

( 1تنوعة من العوامل المحركة والعناصر. ويؤدي هذا المؤشر وظيفتين: )لوصف ديناميات سطح األرض الناشئة عن مجموعة م
قد تشير التغيرات في الغطاء األرضي إلى تدهور األراضي عند وجود فقدان لخدمات النظم اإليكولوجية التي تعتبر مرغوبة في 

اآلخرين للهدف االستراتيجي  ( يمكن استخدام نظام تصنيف الغطاء األرضي لتصنيف المؤشرين2سياق محلي أو وطني؛ و )
 (.1O1-3و 1O1-2األول )

بيانات الغطاء األرضي لفترة الرصد الحالية من حيث مدى ونسبة إجمالي الغطاء األرضي  2018سوف يعرض اإلبالغ لعام 
لناتجة عن الوطني لفئات الغطاء األرضي الممثلة. سوف ندرس أيًضا تدفقات الغطاء األرضي، التي تمثل الخسائر والمكاسب ا

 التغيرات من فئة غطاء أرضي إلى فئة غطاء أرضي مختلفة. 

 

تتوفر مجموعة متنوعة من منتجات الغطاء األرضي من المصادر الوطنية واإلقليمية والعالمية. ويمكن تصنيف حسابها عن طريق  البيانات الكمية
 نهج متعدد المستويات.

 العالمي / اإلقليمي لألرض، والمعلومات الجغرافية المكانية والنمذجةالرصد )الطريقة االفتراضية(:  1المستوى 

اإلحصاءات الوطنية المستندة إلى البيانات المكتسبة للوحدات المرجعية اإلدارية أو الطبيعية )مثل مستجمعات المياه( : 2المستوى 
 والرصد الوطني لألرض

(:  3المستوى   االستقصائية والتقييمات والقياسات األرضية الميدانيةالدراسات )الطريقة األكثر تفصيالا

من الناحية المثالية، ينبغي الحصول على إحصاءات الغطاء األرضي بشكل أساسي باستخدام مصادر بيانات وطنية موحدة وقابلة 
عمليات تغير الغطاء (. وتستخلص منتجات البيانات الوطنية فئات الغطاء األرضي الخاصة بكل بلد و2للمقارنة )نهج المستوى 

األرضي الهامة. وتتلقى البلدان التشجيع، عندما توجد البيانات والقدرات، الستخدام مجموعات البيانات الوطنية. وُيعد توافر بيانات 
، فضاًل عن التحديثات على فترات منتظمة، معايير مهمة يتعين على البلدان وضعها في 2015-2000السالسل الزمنية للفترة 

تبار عند اختيار أنسب مجموعة بيانات. وفي حالة غياب مجموعات بيانات وطنية مناسبة، فمن الممكن أن توفر المنتجات االع
 اإلقليمية والعالمية بديالً قابالً للتطبيق. 

ولية للغطاء بهدف الحد من عبء اإلبالغ، ُتستخدم مجموعات البيانات االفتراضية لتعبئة نموذج اإلبالغ مسبًقا لحساب الحالة األ
 األرضي والتغيير الالحق. وحسب الظروف الخاصة لكل بلد، تتم تعبئة نموذج اإلبالغ مسبًقا بالبيانات المستمدة من: 

( وقدمت NDL o1Sمذكرة تحديث الحالة، للبلدان التي شاركت في برنامج تحديد أهداف تحييد آثار تدهور األراضي ) .1
 المذكرة.

 لمجموعة بيانات الغطاء األرضي لمبادرة تغير المناخ لوكالة الفضاء األوربية 1.6.1 النسخة األصلية من اإلصدار .2
)بيانات الغطاء األرضي لمبادرة تغير المناخ(، للبلدان التي شاركت في برنامج تحديد أهداف تحييد أثر تدهور األراضي 

 ولم ُتقدم مذكرة تحديث الحالة؛

ة بيانات الغطاء األرضي لمبادرة تغير المناخ لوكالة الفضاء األوروبية لمجموع 7.0.2النسخة الجديدة من اإلصدار  .3
)بيانات الغطاء األرضي لمبادرة تغير المناخ(، للبلدان التي لم تشارك في برنامج تحديد أهداف تحييد أثر تدهور 

 األراضي.

. وتوفر البيانات االفتراضية المستمدة من 2الجدول ُتوضح مواصفات البيانات لمجموعات بيانات الغطاء األرضي االفتراضية في 
سنوية لمجموعة بيانات الغطاء األرضي لمبادرة تغير المناخ لوكالة الفضاء األوربية تقديرات  7.0.2النسخة الجديدة لإلصدار 

، وهي متاحة عبر بوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ لكل من البلدان التي 2015إلى  2000للغطاء األرضي للفترة من 
 شاركت في برنامج تحديد أهداف تحييد أثر تدهور األراضي والتي لم ُتشارك به على حٍد سواء.
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 بيانات مجموعات بيانات الغطاء األرضي االفتراضية. مواصفات 2الجدول 

لمجموعة بيانات الغطاء األرضي لمبادرة  1.6.1اإلصدار  مواصفات البيانات
 تغير المناخ لوكالة الفضاء األوربية

لمجموعة بيانات الغطاء األرضي لمبادرة تغير المناخ لوكالة الفضاء  7.0.2اإلصدار 
 األوربية

 i81%_i1%198S i81%_i1%198S نظام اإلحداثيات

الدقة )م
2
) 300 300 

 2000)استخدمت بيانات  2010، 2005، 2000 التغطية الزمنية
 فقط للتعبئة المسبقة لنموذج اإلبالغ( 2010و

 2015إلى  2000)استخدمت الفترة من  2015إلى  1992التحديثات السنوية المتاحة من 
 فقط للتعبئة المسبقة لنموذج اإلبالغ(

التجميع
4
تم تجميع فئات الغطاء األرضي لوكالة الفضاء األوربية في  

)المساحات المغطاة  1فئات ألغراض اإلبالغ:  7
)األراضي  3)األراضي العشبية(،  2باألشجار(، 
)األسطح الصناعية(،  5)األراضي الرطبة(،  Sالزراعية(، 

)الكتل المائية( 7)األراضي األخرى(،  6
5
 

 1فئات ألغراض اإلبالغ:  7تم تجميع فئات الغطاء األرضي لوكالة الفضاء األوربية في 
 S)األراضي الزراعية(،  3)األراضي العشبية(،  2)المساحات المغطاة باألشجار(، 

 )الكتل المائية( 7)األراضي األخرى(،  6)األسطح الصناعية(،  5)األراضي الرطبة(، 

تلقت جميع البلدان التي شاركت في برنامج تحديد أهداف  تالوصول إلى مجموعة البيانا
 تحييد أثر تدهور األراضي بالفعل مجموعات البيانات.

بوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ
6
  
 يتم تقديم العناصر التالية لمجموعة البيانات:

، تغير الغطاء فئة( 22فئات،  7)فئة الغطاء األرضي ) hunو. v/nخرائط تخطيط بتنسيق . -
 األرضي، تدفقات الغطاء األرضي(

-RODR1 1ut.wou/t/ 1Iبيانات خطوط المسح والبيانات الموجهة في عرض  -
OIi:68S2  والدرجات العشرية لنظام_i1-8S 

 البيانات الوصفية -
 جداول اإلبالغ لصافي التغير في المساحة ومصفوفة مساحة التغير -

 

 من أجل ما يلي:  1الشكل ُيرجى االطالع على  

 التحقق من مجموعات البيانات االفتراضية التي اسُتخدمت للتعبئة المسبقة لنموذج اإلبالغ الخاص ببلدك؛ .1

 ي سُتستخدم في اإلبالغ. تحديد مجموعة البيانات الت .2
 

 

 رسم تخطيطي الختيار منتجات الغطاء األرضي .1الشكل 

                                                
 2الجدول ؛ للحصول على وصف لفئات الغطاء األرضي السبعة المستخدمة ألغراض اإلبالغ التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، ُيرجى الرجوع إلى 1المرفق في  1لالطالع على قواعد التجميع، ُيرجى الرجوع إلى الجدول  4

 .1المرفق في 
 1كانت الفئة )هور األراضي رنة مع التسميات المستخدمة أثناء برنامج تحديد أهداف تحييد أثر تديُرجى المالحظة أن تسميات فئات الغطاء األرضي المستخدمة في اإلبالغ التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر قد تغيرت قليالً بالمقا 5
 (.على التوالي" األراضي العارية"و" المساحات االصطناعية"، و"الشجيرات واألراضي العشبية والمناطق النباتية المتفرقة"و" الغابات"تسمى سابقًا  6و 5و 2و
6 thhndccnu.ti.rt//:.tth 

http://prais.unccd.int/
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ُيحسب صافي التغير في المساحة تلقائًيا في شكل الفرق بين السنة المبدئية وسنة الرصد الحالية لكل فئة من فئات الغطاء األرضي السبع  
 المجمعة بالكيلو متر المربع.

تشمل مصفوفة تغير مساحة الغطاء األرضي كل فئات الغطاء األرضي وتعرض عملية التغير من فئة غطاء أرضي إلى فئة أخرى، 
 بين السنة المبدئية وسنة الرصد الحالية. 

يتعين على كل بلد أن يحدد مجموعات البيانات التي اُستخدمت في الحصول على تقديرات الغطاء األرضي. وفيما يتعلق بمجموعات  مصادر المعلومات
(، ينبغي توضيح المنهجية المستخدمة. ويوجد توضيح لمبادئ الممارسة الجيدة ذات الصلة بالمعالجة المسبقة 2البيانات الوطنية )المستوى 

 . ويمكن استخدام ذلك كدليل إلنتاج المعلومات المطلوبة.3الجدول وتحليل الصور في 

 

 7. منهجية تغير الغطاء األرضي والممارسة الجيدة ذات الصلة3الجدول 

 الممارسة الجيدة المنهجية الخطوة

 3أو  2حدد الصور عالية الدقة التي اُستخدمت لتسهيل منهجية المستوى  - اختيار الصورة .1

تصويبات الصور )أي رؤية  .2
الشمس / أجهزة االستشعار 
والتأثيرات الطوبوغرافية 

والجوية وإخفاء السحاب والظل 
  والهندسة(

حدد أي تصويبات صور مطبقة. تكون مطلوبة فقط عادة إذا كانت صوًرا أولية. وقد خضعت معظم  -
 الصور لدرجة من التصحيح اإلشعاعي والهندسي المطبق بالفعل، قبل التنزيل. 

 حدد إذا كانت هناك أي بيانات إضافية مستخدمة:  - بيانات إضافية .3

 المؤشرات التكوينية 

  ،1طبوغرافية، جيولوجيةAIليدار ، 

 بيانات متعددة الزوايا 

 بيانات السالسل الزمنية 

 المؤشرات الطيفية 

S.  مجموعة المعايرة )بيانات
 التدريب(

 حدد مكان إقامة مواقع التدريب؛ -

 في الميدان 

 استخدام صور مرجعية عالية الدقة 

تصنيف الصور في فئات  .5
 الغطاء األرضي

 مخطط تفصيل مكانًيا يطابق نظام تصنيف استخدام األراضي االفتراضيحدد وبرر  -

حدد مفتاح خريطة الغطاء األرضي مع فئات ال لبس فيها وشاملة )رسم خريطة إلجمالي مساحة  -
 األراضي( وكاملة )حيث يمكن تحديد جميع التغييرات الرئيسية(

 حدد التعاريف المستخدمة لفئات الغطاء األرضي  -

 مصفوفة لتغير الغطاء األرضي، تصف عملية التغير بين فئات الغطاء األرضيأنشئ  -

 حدد خوارزمية التصنيف -

 (h0حدد سنة خط األساس ) - (h0حدد خط األساس ) .6

 ( h1حدد فترة الرصد ) -

( والغطاء األرضي h0األرضي )توفير مجموعتي بيانات للغطاء األرضي الشبكي وخط أساس الغطاء  - توليد منتجات الغطاء األرضي .7
 (، يتم توليدهما بنفس الدقة ومخطط التصنيف.h1لفترة الرصد )

التحقق من منتجات الغطاء  .8
 األرضي

(، فإن توفير التحقق لكل فئة من فئات الغطاء Sالجدول بالنسبة للمساحات التي يتحدد أنها متدهورة ) -
 األرضي باإلضافة إلى إجمالي المساحة المتدهورة يعد ممارسة جيدة

عالية  يتم إجراء التحقق عن طريق أخذ عينات ميدانية. ومع ذلك، يمكن أن يكون التفسير اليدوي للصور -
الملتقطة جًوا، أو باألقمار الصناعية( والبيانات المؤقتة عالية الدقة )مثل السالسل الزمنية  الدقة )مثل

 للمؤشر الموحد لتباين الغطاء النباتي( الالزمة ألغراض التحقق، خياًرا أكثر عملية.

 صف عملية التحقق. ما الذي اُستخدم للتحقق من منتجات الغطاء األرضي؟

 قدم مصفوفة أخطاء وفواصل ثقة لكل خريطة يتم توليدها. تقييم الدقة .9
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 التقييم النوعي

 

 تفسير المؤشر 

 

يعرض مثااًل على كيفية وصف تغيرات فئات الغطاء األرضي وفًقا لعمليات التغير الرئيسية. وتكون معرفات التدفق  2الشكل 
م إرشادات بشأن تقييم هذه  هذه مشفرة باأللوان وُتدرج بعد ذلك في مصفوفة تغير مساحة الغطاء األرضي لتسهيل التفسير. وُتقدَّ

. ومع ذلك، من المهم مالحظة أن هذه تفسيرات مقترحة وينبغي تقييمها وتعديلها من خالل عملية Sالجدول التغيرات في 
الصعيد العالمي على أن بعض تشاركية تراعي الظروف الوطنية والمحلية. وفي الواقع، في حين أنه يمكن االتفاق على 

أو مساحات اصطناعية أو تغير المناطق الطبيعية  التغييرات سلبية )مثل تغير غابة ذات قيمة حفظ عالية إلى أراضي زراعية
واألراضي الزراعية المنتجة إلى مساحات اصطناعية(، إال أن البلدان قد تعلن أن تغيرات محددة أخرى سلبية )مثل، زحف 

 وينبغي اإلبالغ عن أي انحراف عن اإلرشادات المقدمة وتبريره في عمود "التعليق" في جدول اإلبالغ. 8الشجيرات(.

رغم أنه قد يكون من الصعب في بعض الحاالت إرجاع عوامل عارضة محددة إلى تغيرات الغطاء األرضي، إال أننا نشجع 
 المباشرة التي يفترض أن تكون السبب في التغييرات.البلدان على توضيح العوامل المحركة المباشرة و/أو غير 

 

 الفئة النهائية 

ية
صل

أل
 ا
ئة

لف
ا

 

المساحات المغطاة  
 باألشجار 

األراضي  المراعي
 الزراعية

 األسطح األراضي الرطبة
 االصطناعية 

 

 أراضي أخرى

المساحات المغطاة 
 باألشجار 

 

 فقد الغطاء النباتي إزالة الغابات الغمر إزالة الغابات فقد الغطاء النباتي مستقرة

 فقد الغطاء النباتي التوسع الحضري الغمر التوسع الزراعي مستقرة التحريج المراعي

االنسحاب من القطاع  التحريج األراضي الزراعية
 الزراعي

 فقد الغطاء النباتي التوسع الحضري الغمر مستقرة

تصريف األراضي  الزحف الخشبي األراضي الرطبة
 الرطبة

تصريف 
 األراضي الرطبة

تصريف  مستقرة
 األراضي الرطبة

تصريف األراضي 
 الرطبة

 األسطح
  االصطناعية

إعادة األراضي  التوسع الزراعي إعادة الغطاء النباتي التحريج
 الرطبة

انسحاب  مستقرة
 المستوطنات

األراضي إعادة  التوسع الزراعي إعادة الغطاء النباتي التحريج أراضي أخرى
 الرطبة

 مستقرة التوسع الحضري

المتحدة لمكافحة . ملخص رسومي لمصفوفة الغطاء األرضي / تغير استخدام األراضي لفئات الغطاء األرضي الست المستخدمة في اإلبالغ الخاص باتفاقية األمم 2الشكل 

ا محتمالا، باستثناء الكتل  30التصحر ) المائية(. وتم تمييز التغيرات غير المحتملة بنص باللون األصفر. ويتم تحديد عمليات الغطاء األرضي )التدفقات( وتمييز الخانات تغييرا
 9باأللوان، حيث ُيرمز للتحسين باللون )األخضر( واالستقرار باللون )األزرق( والتدهور باللون )األحمر(
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العمليات الرئيسية لتغير الغطاء األرضي المحددة كتدفقات. وصف 4الجدول 
10 

معرف 
 التدفق

 التدهور وصف عملية التدفق

N8h1 نعم إزالة الغابات 

N8h2 نعم التوسع الحضري 

N8h3 نعم فقد الغطاء النباتي 

N8hS نعم الغمر 

N8h5 نعم تصريف األراضي الرطبة 

N8h6 نعم االنسحاب من القطاع الزراعي 

N8h7 ال مستقرة 

N8h8 ال التحريج 

N8h9 ال التوسع الزراعي 

N8h10 ال إعادة الغطاء النباتي 

N8h11 ال إعادة األراضي الرطبة 

 

 النقاط الساخنة/ النقاط الالمعة
باستخدام بيانات خطوط المسح والمتجهات وكذلك خرائط  النقاط الالمعة/ النقاط الساخنةلمناطق يمكن إجراء التحديد المبدئي 

المقدمة لكل من برنامج تحديد أهداف تحييد أثر تدهور األراضي واإلبالغ الخاصة باتفاقية األمم المتحدة  hunnتخطيط بتنسيق 
لمكافحة التصحر. وينبغي استخدام المزيد من التحقيق، باالستعانة بالبيانات الساتلية عالية الدقة والتمثيل الرقمي ألسطح 

النقاط / النقاط الساخنةتي تحدث بدقة. وينبغي توثيق الموقع الدقيق لمناطق األراضي و/أو المسح األرضي لتأكيد التغيرات ال

 بواسطة اإلحداثيات أو المستجمعات المائية و/أو المنطقة اإلدارية. الالمعة

 المعلومات التكميلية
لمبادرة التغير لمشروع الغطاء األرضي  2.0.7و 1.6.1إذا اُستعيض عن مجموعات البيانات االفتراضية )اإلصدارين 

المناخي لوكالة الفضاء األوربي( بمنتجات الغطاء األرضي الوطنية، فإننا نشجع البلدان على تحميل البيانات الجغرافية المكانية 
ذات الصلة إلى نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ. وينبغي أيًضا تحميل أي بيانات تفصيلية إضافية مستخدمة في تحليل 

رجة / المناطق اإليجابية إلى نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ. وينبغي أيًضا تحميل الصور أو الخرائط المناطق الح
 المرجعية التي تحدد مواقع المعايرة / التدريب الميدانية ونظام أخذ العينات المرتبط بها.

ء األرضي )إيجابية / سلبية( تتعلق بالجوانب في حالة وجود أي عوامل محركة مباشرة و/أو غير مباشرة ُتسهم في تغيير الغطا
الجنسانية األساسية، مثل المعرفة الجنسانية واالئتمان والتفضيالت والمجازفة وحقوق األراضي والوصول إلى االبتكار في 

 ا.اتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام األراضي وإدارتها، فإننا ندعو البلدان إلدراج هذه العوامل مع شرح موجز له
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2-1O1  إنتاجية األراضي أو أدائهاب المتعلقةاالتجاهات 

 األراضيديناميات إنتاجية 

 األساس المنطقي 

 

ر هذا المؤشر إنتاجية الكتلة الحيوية للغطاء النباتي فوق سطح األرض الناتجة عن جميع مكونات األراضي وتفاعالتها.  ُيقد 
وال يشبه هذا من الناحية المفاهيمية الدخل الزراعي لكل وحدة من وحدات المساحة أو "إنتاجية األراضي" وفًقا الستخدامها 

 المصطلحات الزراعية التقليدية، وليس بالضرورة أن يرتبط به بصورة مباشرة.في 

ويرجى عند وصف كل تجربة إدراج معلومات عن نوع الموارد التي تم تعبئتها ومصدر التمويل والغرض من التمويل )وصف 
 مختصر للمشروع / النشاط( والنهج / اإلجراء الذي اُستخدم لتعبئة الموارد.

 

ر إنتاجية األراضي عن طريق رصد األرض لصافي اإلنتاجية األولية. ويتم تمثيل صافي اإلنتاجية األولية عادة باستخدام  الكميةالبيانات  ُتقد 
الوزن/المساحة/الفترة الزمنية )على سبيل المثال، كجم/هكتار/سنة؛ وُيشار إليه أيًضا بصافي اإلنتاجية األولية السنوي 

(ALSSر من االرت النبات  وقوة نمو( nASAIباطات المعروفة بين جزء اإلشعاع النشط الممتص بالتخليق الضوئي )(. وُيقد 
والكتلة األحيائية. ويمكن حساب مؤشرات الغطاء النباتي المتعددة من بيانات الصور واستخدامها كتمثيل إلنتاجية األراضي. 

11(.LDfRنباتي )ويعد المؤشر األكثر شيوًعا هو المؤشر الموحد لتباين الغطاء ال
 

بغية تقليل عبء اإلبالغ، ُتستخدم مجموعات البيانات االفتراضية العالمية للتعبئة المسبقة لنموذج اإلبالغ. وحسب الظروف 
 الخاصة بكل بلد، يتم تعبئة نموذج اإلبالغ مسبًقا بالبيانات المستمدة من: 

( NDL o1Sداف تحييد آثار تدهور األراضي )مذكرة تحديث الحالة، للبلدان التي شاركت في برنامج تحديد أه .1
 وقدمت المذكرة.

مجموعة بيانات ديناميات إنتاجية األراضي لمركز البحوث المشترك )  .2  

 (، لجميع البلدان األخرى. 5 الجدول .3

تستطيع البلدان اإلبالغ عن هذا المؤشر باستخدام  (،1الشكل باتباع الرسم التخطيطي الختيار منتجات الغطاء األرضي )
البيانات المعبأة مسبًقا أو يمكنها تحديث/استبدال البيانات المعبأة مسبًقا بالبيانات العالمية أو الوطنية األخرى التي تلتزم 

 .6الجدول بإرشادات الممارسة الجيدة المبينة في 

تقدم مجموعة بيانات ديناميات إنتاجية األراضي لمركز البحوث المشترك الفئات النوعية الخمسة التالية لمسارات إنتاجية 
 : 2013حتى عام  1999األراضي المستمرة من عام 

 منخفضة  .1

 انخفاض معتدل  .2

 مرهقة  .3

S.  مستقرة 

 متزايدة  .5

م مقياًسا نوعًيا مركًبا لشدة االتجاهات السلبية أو اإليجابية واستمرارها والتغيرات التي تطرأ على الغطاء  بعبارة أخرى، تقد 
 النباتي. 

تتم اإلشارة إلى مدى فئات ديناميات إنتاجية األراضي بالكيلو متر المربع، لكل فئة من فئات الغطاء األرضي وكذلك مكان 
 في هذا الغطاء. التغير 

توجد مجموعة متنوعة من مجموعات بيانات إنتاجية األراضي التي ُوضعت باستخدام مجموعة من مؤشرات الغطاء النباتي 
ن( في نطاقات مكانية مختلفة. وكما هو الحال مع  )مثل المؤشر الموحد لتباين الغطاء النباتي ومؤشر الغطاء النباتي المحس 

 ستويات المنهجية الثالث قابلة للتطبيق أيًضا على النهج المحدد لحساب هذا المؤشر.الغطاء األرضي، فإن الم

 الرصد العالمي / اإلقليمي لألرض، والمعلومات الجغرافية المكانية والنمذجة)الطريقة االفتراضية(:  1المستوى 

ة اإلدارية أو الطبيعية )مثل مستجمعات اإلحصاءات الوطنية المستندة إلى البيانات المكتسبة للوحدات المرجعي: 2المستوى 
 المياه( والرصد الوطني لألرض

(:  3المستوى   الدراسات االستقصائية والتقييمات والقياسات األرضية الميدانية)الطريقة األكثر تفصيالا
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 . مواصفات بيانات مجموعات بيانات اإلنتاجية االفتراضية5الجدول 

 مجموعة بيانات ديناميات إنتاجية األراضي لمركز البحوث المشترك مواصفات البيانات

 عالمي النطاق

 i81%_i1%198S ،RODR1 1ut.wou/t/ 1I-OIi:68S2 نظام اإلحداثيات

2كم 1 (2الدقة )كم
 

 2013-1999 التغطية الزمنية

 أيام 10 الدقة الزمانية

 لتباين الغطاء النباتيالمؤشر الموحد  مؤشر الغطاء النباتي

)ال  6)متزايدة(،  5)مستقرة(،  S)مرهقة(،  3)انخفاض معتدل(،  2)انخفاض اإلنتاجية(،  1؛ 6-1 التجميع
 توجد بيانات(

12بوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ الوصول إلى مجموعة البيانات
 

 يتم تقديم العناصر التالية لمجموعة البيانات:

 (2013-1999)مجموعة بيانات ديناميات إنتاجية األراضي  hunو. v/nتخطيط بتنسيق .خرائط  -
والدرجات العشرية  RODR1 1ut.wou/t/ 1I-OIi:68S2بيانات خطوط المسح في عرض  -

_i1-8S 

 البيانات الوصفية -

المساحة لكل  لديناميات إنتاجية األراضي لكل فئة من فئات الغطاء األرضي ولتغير صافيجداول اإلبالغ -
 تغير في الغطاء األرضي

 

يتعين على كل بلد يحرر البيانات االفتراضية أو يستبدلها أو يستخدم مؤشر غطاء نباتي مختلف لتقييم إنتاجية األراضي أن  مقاييس أخرى
 يحدد مؤشر الغطاء النباتي المستخدم وأن يذكر مصدر البيانات.

)مثل المؤشر الموحد لتباين  حديد تدهور األراضي، بعد تطبيق مؤشر غطاء نباتييمكن حساب مقاييس إضافية للمساعدة في ت
 لتقييم إنتاجية األراضي مبينة أدناه. 13الغطاء النباتي والمؤشر المحسن للغطاء النباتي(. المقاييس البديلة

 مقاييس موسم النمو .1

الخضرة ووقت ذروة المؤشر الموحد لتباين الغطاء يمكن اشتقاق المقاييس المرتبطة بأحداث الظواهر الرئيسية )مثل بداية 
النباتي والحد األقصى للمؤشر الموحد لتباين الغطاء النباتي ومعدل الخضرة ومعدل الشيخوخة والمؤشر الموحد لتباين الغطاء 

 النباتي المتكامل( من البيانات المستخلصة من مجموعات بيانات صور السلسة الزمنية.

 نيةمقاييس السلسلة الزم .2

أن  ويمكنيمكن حساب ثالثة مقاييس إضافية من التقديرات المستشعرة عن بعد إلنتاجية األراضي )االتجاه والحالة واألداء(، 
تسهل تقييم تدهور األراضي. ويتم تحديد التدهور المحتمل لألراضي حيث يمكن أن تتزايد اإلنتاجية بمرور الوقت )االتجاه(، 
ولكنها تظل منخفضة مقارنة بالنطاق التاريخي لمستويات اإلنتاجية لهذا الموقع بمرور الوقت )الحالة( أو مقارنة بالمناطق 

  14تاج صافي أولي مماثلة )األداء(.األخرى التي تتمتع بقدرة إن

  مصادر المعلومات

يتعين على كل بلد أن يحدد مجموعات البيانات المستخدمة في اشتقاقه لمؤشر إنتاجية األراضي. وفي حالة استخدام مجموعات 
رات الوطنية بدقة مكانية (، ينبغي توضيح المنهجية المستخدمة. وتوفر البيانات االفتراضية التقدي2البيانات الوطنية )المستوى 

كم. وإذا أراد بلد ما تحسين مجموعات بيانات إنتاجية األراضي الوطنية الخاصة به باستخدام دقة مكانية أعلى، فإن مبادئ  1من 
. ويمكن استخدام ذلك كدليل إلنتاج المعلومات 6الجدول الممارسة الجيدة ذات الصلة بالمعالجة المسبقة وتحليل الصور مبينة في 

 المطلوبة.
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. منهجية تقييم ديناميات إنتاجية األراضي والممارسات الجيدة المرتبطة بها6الجدول 
15 

 الجيدةالممارسة  خطوات المعالجة الخطوة

 المعايير الرئيسية الختيار الصور اختيار الصورة .1

  سنوات( 10تحتوي على أرشيف للبيانات التاريخية يمكن حساب خط أساس منه )أكثر من 

 تغطية البلد بأكمله 

 وحدات بكسل صغيرة بما فيه الكفاية لتمثيل اإلنتاجية بالدقة المكانية المطلوبة 

  لحساب مؤشرات الغطاء النباتي المطلوبةالنطاقات الطيفية المطلوبة 

تصويبات الصور )أي رؤية  .2
الشمس / أجهزة االستشعار 

والتأثيرات الطوبوغرافية والجوية 
  وإخفاء السحاب والظل والهندسة(

حدد أي تصويبات صور مطبقة. تكون مطلوبة فقط عادة إذا كانت صوًرا أولية. وقد خضعت معظم الصور  -
 التصحيح اإلشعاعي والهندسي المطبق بالفعل، قبل التنزيل.لدرجة من 

تطبيق المؤشر النباتي )مثل المؤشر  .3
الموحد لتباين الغطاء النباتي 

 والمؤشر المحسن للغطاء النباتي(

 حدد المؤشر النباتي المستخدم -

 غطاء السحابيحدد أي تصويبات مطبقة على المؤشر، على سبيل المثال لتأثير األسمدة وبقايا ال -

S.  حساب مقاييس موسم النمو )كل
 المستويات(

oRR.1Aoكيف تم حساب مقاييس موسم النمو؟ )على سبيل المثال باستخدام  -
 أو ما شابه( 16

هل تم جمع أي بيانات ميدانية لمراعاة عدم وجود تغيرات دورية واضحة في اإلنتاجية )على سبيل المثال،  -
 المناطق المدارية(؟

 تمت معايرة صافي اإلنتاجية األولية السنوي لتوافر الرطوبة؟هل -

حساب مقاييس السلسلة الزمنية )كل  .5
 المستويات(

 هل تم حساب مقاييس السلسلة الزمنية )االتجاه والحالة واألداء(؟

حساب مقاييس التدهور )كل  .6
 المستويات(

 حدد خط األساس -

 حدد مقاييس صافي اإلنتاج األولي -

 حدد أي معلومات أخرى ضرورية لتحديد التدهور -

تحديد "اإليجابيات الزائفة" المحتملة  .7
 وأوجه الخلل التي يمكن تفسيرها

حدد وبرر "أوجه الخلل " أو "اإليجابيات الزائفة" باستخدام المعرفة والتفسير على المستوى المحلي -
 وكذلك البيانات القائمة على الموقع )الكمية والنوعية(

عين "إيجابية زائفة" في شكل "تغير سلبي" وقم بتضمينها الحًقا مع المجاالت األخرى للتغير السلبي في  -
 المؤشر العام

 ادمج القدرة على توليد خريطة تتضمن "أوجه الخلل التي يمكن تفسيرها" أو "اإليجابيات الزائفة" -

 "اإليجابيات الزائفة" في مجموعة البيانات األصليةقم بتحديث "أوجه الخلل التي يمكن تفسيرها" و  -

8o//:th .twhtأداة  - (3التحقق )المستوى  .8
 ، والعينات اإلتالفية../hوالبيانات من أبراج  17

 

 التقييم النوعي

 

 تفسير المؤشر 

 

االفتراضية بمستويات محددة ال ترتبط فئات ديناميات إنتاجية األراضي الكمية الخمس المقدمة كجزء من مجموعة البيانات 
إلنتاج الكتلة الحيوية فوق األرض أو بكميات الكتلة الحيوية المحددة المفقودة أو المكتسبة خالل فترة الرصد. وتصف كل فئة 

تي االتجاه العام وكثافة التغير النسبي واستمرار اإلنتاج األولي اإلجمالي بشكل مستقل عن المستوى الفعلي لوفرة الغطاء النبا
أو فئة الغطاء األرضي. ويعني هذا أن كل فئة من فئات ديناميات إنتاجية األراضي ُيمكن أن تظهر في أي فئة من فئات الغطاء 

 األرضي وألي مستوى من مستويات كثافة الغطاء النباتي.

. وتدعم مجموعة بيانات ديناميات إنتاجية 7الجدول يتم تقديم بعض اإلرشادات لتفسير فئات ديناميات إنتاجية األراضي في 
األراضي اكتشاف المناطق التي تشهد انخفاًضا مستمًرا ونشًطا في اإلنتاجية األولية، مما يشير إلى تدهور األراضي المستمر 

من  المحتمل بدالً من المناطق التي تعرضت بالفعل لعمليات تدهور وتوصلت إلى توازن جديد ال تتعرض من خالله للمزيد
التدهور خالل فترة الرصد في السلسلة الزمنية المستخدمة. ومع ذلك، ينبغي دمج مجموعة بيانات ديناميات إنتاجية األراضي 
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بأكبر قدر ممكن ووضعها في سياقها مع المعلومات اإلضافية التي تعكس العوامل المناخية و/أو االجتماعية واالقتصادية )مثل 
لتغيرات في ممارسات استخدام األراضي و/أو مخرجات المحصول والتغيرات السكانية استخدام األراضي المحلية وا

 والتغيرات في نظم القحط أو الجفاف( لتقديم تفسير أكثر تحديًدا لعمليات تدهور األراضي الجارية.

ن على توضيح على الرغم من صعوبة إرجاع عوامل عارضة محددة إلى تغيرات في إنتاجية األراضي، فإننا نشجع البلدا
العوامل المحركة المباشرة و/أو غير المباشرة التي يفترض أن تكون السبب في التغييرات الملحوظة. وُيقترح تعديل تقييمات 
إنتاجية األراضي هذه من خالل عملية تشاركية تأخذ في االعتبار الظروف الوطنية والمحلية. وينبغي اإلبالغ عن أي انحراف 

 ة وتبريره في عمود "التعليق" في جدول اإلبالغ.عن اإلرشادات المقدم

 

 . إرشادات تفسير فئات ديناميات إنتاجية األراضي7الجدول 

فئة ديناميات إنتاجية 
 األراضي

 إرشادات التفسير

 منخفض
 األخيرة.ُتشير هذه الفئات إلى احتمال كبير بوجود عمليات نشطة لتدهور األراضي في اآلونة 

 منخفض معتدل

تمثل هذه الفئة غالًبا تباينات قوية مستمرة بين السنوات في إنتاجية األراضي، مما يشير إلى بداية عدم االستقرار في ظروف  مجهد
 األراضي.

ال تستبعد احتمالية تشير هذه الفئة إلى احتمال منخفض لتدهور األراضي النشط، وبالتالي فإن الموقف ُمرٍض أو مقبول، ولكنها  ثابت
أن تكون األرض قد تعرضت بالفعل لعمليات تدهور ووصلت إلى توازن جديد )أي أنها ال تتدهور أكثر ولكنها أيًضا ال 

 تتعافى(.

تشير هذه الفئة إلى موقف ُمرٍض أو محسن من حالة متدهورة، ولكنها قد تشير أيًضا في بعض الحاالت إلى عمليات غير  متزايد
 مثل زحف الشجيرات في األراضي العشبية أو هجر األراضي.مواتية 

 

تستطيع البلدان التي حررت البيانات االفتراضية أو استبدلتها أو استخدمت مقاييس السلسة الزمنية البديلة لتقييم إنتاجية  
 ( لتحديد مجموعات المقاييس التي تشير إلى تدهور األراضي. 8الجدول األراضي أن تستخدم جدول بحث )

 
ا. وتوضح الفئات من 8الجدول  )متدهورة(  Yالتدهور، حيث يعني  5إلى  1. جدول بحث يشير إلى مجموعات فئة الدعم لمقاييس اإلنتاجية لتحديد ما إذا كان البكسل متدهورا

)غير متدهورة( في ذلك المقياس أو البكسل Nو
18 

 متدهورة األداء الحالة االتجاه الفئة

1 Y Y Y Y 

2 Y Y L Y 

3 Y L Y Y 

S Y L L Y 

5 L Y Y Y 

6 L Y L L 

7 L L Y L 

8 L L L L 

 
 
 

النقاط / النقاط الساخنة
 الالمعة

 hunnباستخدام بيانات خطوط المسح وخرائط التخطيط بتنسيق النقاط الساخنة/النقاط االمعة لمناطق  يمكن إجراء التحديد األولي
المقدمة في نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ. ويمكن استخدام المزيد من التحقيق، باالستعانة بالبيانات الساتلية عالية الدقة 

والتمثيل الرقمي ألسطح األراضي و/أو المسح األرضي لتأكيد التغيرات التي تحدث بدقة. وينبغي توثيق الموقع الدقيق للمناطق 
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 بون، ألمانيا. 
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( أو المستجمعات المائية و/أو المنطقة iS1النظام العالمي لتحديد المواقع ) إليجابية بواسطة إحداثياتالحرجة / المناطق ا
 اإلدارية. ونشجع البلدان على إنتاج خريطة للمناطق الحرجة لزيادة صلة السياسة بالمؤشر.

البحوث المشترك بغيرها من مجموعات بيانات إنتاجية األراضي، إذا اُستعيض عن مجموعة بيانات إنتاجية األراضي لمركز  المعلومات التكميلية
فنحن نشجع البلدان على تحميل البيانات الجغرافية المكانية ذات الصلة أو أي مقاييس إضافية أو أي بيانات تفصيلية مكانية إلى 

خرائط مناطق حرجة قابلة للتفسير كجزء  نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ. في حالة إنتاج "إيجابيات زائفة" أو أوجه خلل أو
 المؤشر، فيجب تحميلها إلى نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ. من تفسير

في حالة وجود أي عوامل محركة مباشرة و/أو غير مباشرة تؤثر على إنتاجية األراضي )إيجابية / سلبية( تتعلق بالجوانب 
ة واالئتمان والتفضيالت والمجازفة وحقوق األراضي والوصول إلى االبتكار في اتخاذ الجنسانية األساسية، مثل المعرفة الجنساني

 القرارات المتعلقة باستخدام األراضي وإدارتها، فإننا ندعو البلدان إلدراج هذه العوامل مع شرح موجز لها.
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3-1O1  مخزونات الكربون فوق األرض وتحتهاب المتعلقةاالتجاهات 

 الكربون العضوي في التربة اتمخزون

 األساس المنطقي 

 

( كمقياس لالستخدام مع 1O8الكربون العضوي في التربة ) ات، تم اعتماد مخزون11 / مؤتمر األطراف، الدورة 22في القرار رقم 
الفهم بأن هذا المقياس سيحل محل مخزونات الكربون في النظام األرضي بأكمله، بمجرد تطبيقه. ويقدر هذا المقياس كمية الكربون 

ي في التربة بشكل بالغ على (. يؤثر الكربون العضو1ORالمخزنة في التربة وهو المكون الرئيسي للمادة العضوية في التربة )
الخصائص المادية والكيميائية والبيولوجية للتربة، وهي مهمة لتحسين خصوبة التربة وجودتها وحفظ المياه والحد من تآكل التربة وتعزيز 

 إنتاجية المحاصيل. ويمكن استخدام الكربون العضوي في التربة كبديل للنظام اإليكولوجي وصحة التربة.

توزيع متوسط مخزونات الكربون العضوي في التربة ضمن فئات الغطاء األرضي وتحليل تغيرات  2018بالغ في عام سوف يوضح اإل
 مخزون الكربون العضوي في التربة المتعلقة بالتغيرات في الغطاء األرضي. 

 
 

 البيانات الكمية
متنوعة من األساليب على نطاقات مختلفة. ويشمل يمكن الحصول على معلومات مخزون الكربون العضوي في التربة من مجموعة 

تقدير التغير في مخزونات الكربون العضوي في التربة عادة دمج أنواع البيانات، بما في ذلك القيم االفتراضية وخرائط التربة وبيانات 
 1O1-1ل مع المؤشرين السابقين )النقاط التاريخية والرصد المكاني والرصد المكثف والبيانات التجريبية والنمذجة. وكما هو الحا

(، يمكن تقليل عبء اإلبالغ عن طريق استخدام مجموعات البيانات االفتراضية المستخدمة في تعبئة نموذج اإلبالغ مسبًقا. 1O1-2و
 وحسب الظروف الخاصة لكل بلد، تتم تعبئة نموذج اإلبالغ مسبًقا بالبيانات المستمدة من:

 
( وقدمت NDL o1Sللبلدان التي شاركت في برنامج تحديد أهداف تحييد آثار تدهور األراضي )مذكرة تحديث الحالة،  .1

 المذكرة.
للمركز الدولي للمراجع والمعلومات الخاصة بالتربة .1ou/iwu/w250مجموعة بيانات  .2

19
الجدول )الموصوفة في  

للدول التي شاركت في برنامج  2010إلى  2000( مع تقديرات مخزون الكربون العضوي في التربة للفترة من 9
 تحديد أهداف تحييد أثر تدهور األراضي؛

الخاصة بالتربة مع تقديرات سنوية لمخزون  للمركز الدولي للمراجع والمعلومات .1ou/iwu/w250مجموعة بيانات  .3
للدول التي لم تشارك في برنامج تحديد أهداف تحييد أثر  2015إلى  2000الكربون العضوي في التربة للفترة من 

 تدهور األراضي.
 

(، تستطيع البلدان اإلبالغ باستخدام البيانات المعبأة مسبًقا أو 1الشكل على غرار الرسم التخطيطي الختيار منتجات الغطاء األرضي )
. 10الجدول يمكنها تحديث/استبدال البيانات المعبأة مسبًقا بالبيانات العالمية أو الوطنية األخرى التي تلتزم بالممارسة الجيدة المبينة في 

للمركز الدولي للمراجع  .1ou/iwu/w250وفي حالة عدم وجود مجموعات البيانات الوطنية المناسبة، فإن مجموعة بيانات 
 2000ون الكربون العضوي في التربة للفترة من والمعلومات الخاصة بالتربة توفر بديالً قابالً للتطبيق. وتتوفر التقديرات السنوية لمخز

على بوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ لكل من الدول المشاركة وغير المشاركة في برنامج تحديد أهداف تحييد أثر  2015إلى 
 تدهور األراضي.

 
بة لكثافة الكربون في التربة ونسبته المئوية للمركز الدولي للمراجع والمعلومات الخاصة بالتر .1ou/iwu/w250تم تجميع منتجات 

سم )سطح التربة( الستخالص التقديرات الوطنية لمخزون  30-0والكثافة الظاهرية ونسبة الحصى والعمق إلى صخر القاعدة إلى 
 . 2000الكربون العضوي في التربة لعام 

المستخدمة للتعبئة  االفتراضيةفي التربة، تستخدم الطريقة في إطار السعي لتقديم تقديرات للتغيرات في مخزونات الكربون العضوي 
(، التي توضح التغيرات من فئة غطاء أرضي إلى أخرى. ويتم 1O1معلومات الغطاء األرضي )المؤشر  20المسبقة لنموذج اإلبالغ

ي في التربة باستخدام عوامل دمج هذه المعلومات مع المدخالت التالية للوصول إلى تقديرات قوية حول تغير مخزون الكربون العضو
 ( بيانات المنطقة المناخية األحيائية العامة.2و 1ou/iwu/w( تقديرات 211التغير:

سم من سطح التربة بالطن لكل هكتار لكل فئة غطاء أرضي. ويظهر تأثير  30-0ُيعبر عن مخزون الكربون العضوي في التربة لمقدار 
 الكربون العضوي في التربة. تغيرات الغطاء األرضي أيًضا على مخزونات

 

 

للبلدان التي شاركت في برنامج  2015إلى  2000ومن  2010إلى  2000تغيرات مخزون الكربون في التربة المرتبطة بالفترتين من 
 تحديد أهداف تحييد أثر تدهور األراضي والتي لم تشارك فيه، على التوالي، معبأة مسبًقا ألجل:
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الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لتجميع قوائم الجرد الوطنية لغازات الدفيئة )الهيئة الحكومية للهيئة  1تستند الطريقة المستخدمة لتقدير التغيرات في مخزونات الكربون العضوي في التربة على منهجية معدلة من المستوى  20

نوع أقل تدهوًرا )مثل الغابات أو األراضي العشبية(، (. باإلضافة إلى منهجية الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ، حيث انتقل الغطاء األرضي من نوع متدهور )مثل األراضي العارية( إلى 2006الدولية المعنية بتغير المناخ، 

 ُتستخدم عالقة عكسية لتقدير استعادة مخزونات الكربون العضوي في التربة
21 thhv://sss.uvtt-tuuuv.uu:w.ow.Cv/v.P/ut/2006u//v/n/S%fo/..:S/fS%02%8t2%i:t:wut.v/n 
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 الكربون العضوي في التربة األولي )بالهكتار( اتمخزون 

 الكربون العضوي في التربة النهائي )بالهكتار( اتمخزون 

 الكربون العضوي في التربة األولي )بالطن( اتإجمالي مخزون 

 الكربون العضوي في التربة النهائي )بالطن( اتإجمالي مخزون 

 الكربون العضوي في التربة )بالطن( اتتغير مخزون 

 

طبق أيًضا المستويات المنهجية الثالثة، كما هو مبين للمؤشرات السابقة، على حساب مخزونات الكربون العضوي في التربة. وتتبع تن
وتمثل التقديرات على المستوى الوطني لمخزونات الكربون العضوي في التربة  1ج المستوى ( نه9الجدول البيانات االفتراضية )

 سم( ضمن كل فئة من فئات الغطاء األرضي )بالطن لكل هكتار(. 30-0السطحية )

 الرصد العالمي / اإلقليمي لألرض، والمعلومات الجغرافية المكانية والنمذجة)الطريقة االفتراضية(:  1المستوى 

اإلحصاءات الوطنية المستندة إلى البيانات المكتسبة للوحدات المرجعية اإلدارية أو الطبيعية )مثل مستجمعات المياه( : 2المستوى 
 والرصد الوطني لألرض

(:  3المستوى   الدراسات االستقصائية والتقييمات والقياسات األرضية الميدانية)الطريقة األكثر تفصيالا

 

 

 (1OS. مواصفات بيانات مجموعات البيانات االفتراضية للكربون العضوي في التربة )9الجدول 

 لـلمركز الدولي للمراجع والمعلومات الخاصة بالتربة 10i2sdirG250S مواصفات البيانات

 عالمي النطاق

 i81%_i1%198S، RODR1 1ut.wou/t/ 1I-OIi:68S2 نظام اإلحداثيات

 250 (2الدقة )م

استناًدا إلى نقاط بيانات التربة القديمة التي تمتد على مدى عدة عقود، يتم أخذ التنبؤ المكاني لتغطية مخزون الكربون  التغطية الزمنية
 . 2000خزون الكربون العضوي لخط األساس في التربة في عام ظروف مالعضوي في التربة لتمثيل 

للفترة من  1.6.1اإلصدار  -مدة على إصدارين مختلفين من لوكالة الفضاء األوربية وتستند تقديرات التغير المست
. كما ُيسترشد بكل خط أساس 2015إلى  2000للتغييرات السنوية للفترة من  7.0.2واإلصدار  2010إلى  2000
 .على التوالي .1ou/iwu/w250لقاعدة بيانات  2017وأكتوبر  2017في تحديثات أبريل  2000لعام 

 البيانات المستمرة نطاق القيمة

+ )األراضي الرطبة / األراضي الخثية في المرتفعات 250 -)الرمال المتنقلة والصخور العارية والثلج والماء(  0
 والمناخ البارد( طن/هكتار

الوصول إلى مجموعة 
 البيانات

22بوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ
 

 لمجموعة البيانات: يتم تقديم العناصر التالية

 وتغير مخزون الكربون العضوي( 2015)مخزون الكربون العضوي  hunو. v/nخرائط تخطيط بتنسيق . -

 .i1-8S_والدرجات العشرية  RODR1 1ut.wou/t/ 1I-OIi:68S2بيانات خطوط المسح في عرض  -

 البيانات الوصفية -

( لكل فئة من فئات 2015-2000السطحية )طن/هكتار؛ للفترة لمخزونات الكربون العضوي في التربة جداول اإلبالغ  -
 الغطاء األرضي والمخزون األولي والنهائي من الكربون العضوي في التربة لكل تغير في الغطاء األرضي

 

 مصادر المعلومات
العضوي في يتعين على كل بلد أن يحدد مجموعات البيانات التي اُستخدمت في الحصول على تقديرات مخزون الكربون 

 التربة. 

 

( لكل من خطوط األساس وعوامل التغير للكربون 2ينبغي، متى أمكن، استخدام مجموعات البيانات الوطنية )المستوى 
بشكل  1(. ويجدر التنويه إلى أهمية مالحظة اعتماد أسلوب المستوى 9الجدول العضوي في التربة إلكمال القيم االفتراضية )

من تقديرات تغير  2كبير على تغير الغطاء األرضي لتقدير تغير مخزونات الكربون العضوي في التربة. ورغم أن المستوى 
ي التربة يستند كذلك إلى حد كبير على تغير الغطاء األرضي، إال أن تقدير تغيرات مخزون مخزون الكربون العضوي ف

                                                
22 thhndccnu.ti.rt//:.tth 

 

http://prais.unccd.int/
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الكربون العضوي في التربة يمكن أن يختلف عن تقديرات الغطاء األرضي )إيجابية أو سلبية أو مستقرة( نتيجة لتأثير 
 نات الكربون العضوي في التربة(.لمعلومات اإلضافية )أي تطبيق العالقات بين البيئة وعوامل اإلدارة ومخزو

 

(، ينبغي توضيح المنهجية المستخدمة. وتوفر البيانات االفتراضية 2فيما يتعلق بمجموعات البيانات الوطنية )المستوى 
. يتضمن هذا المؤشر بيانات خط األساس وعوامل تغير المخزون في حسابه، ولذا 2م 250لدقة مكانية من  التقديرات الوطنية

مجموعة من المنهجيات التي تتضمن كل المستويات الثالثة الستخالص مجموعة بيانات وطنية لمخزون  ملي استخداممن الع
الكربون العضوي في التربة. وبغض النظر عن المستوى، أو مجموعة المستويات المستخدمة، يتعين تنفيذ الخطوات األربع 

. ويتم توضيح مبادئ الممارسة الجيدة المرتبطة لتكون بمثابة دليل لعملية اإلبالغ، لكل خطوة 10الجدول الموضحة في 
 منهجية.

 

والممارسة الجيدة المرتبطة. منهجية حساب مخزون الكربون العضوي في التربة 10الجدول 
23 

 الممارسة الجيدة المنهجية الخطوة

تقدير متوسط مخزون الكربون  .1
سم( لكل  30-0العضوي في التربة )

 سمة مكانية محددة لفترة خط األساس

يمكن توفير المعلومات لخط األساس باستخدام مجموعة متنوعة من مصادر البيانات بمجموعة من  -
 المقاييس

  االفتراضية )كل المقاييس(القيم 

 )خرائط التربة )كل المقاييس 

 )بيانات النقاط التاريخية )الوطنية / دون الوطنية 

 )بيانات الرصد المكاني )الوطنية / دون الوطنية 

 )بيانات الرصد المكثف )دون الوطنية 

 )البيانات التجريبية )دون الوطنية 

 )النماذج )كل المقاييس 

الكربون العضوي  المقارنة بين مخزون .2
( h1في التربة خالل فترة الرصد )

ومتوسط مخزون الكربون العضوي 
( لنفس h0في التربة لخط األساس )

 السمة المكانية

التأكد أن األسلوب المستخدم لتقدير خط األساس هو ذاته المستخدم لفترة الرصد، وفي إطار نفس  -
 طريقة المستوى.

ة أو تقدير ما إذا كانت هناك زياد .3
أو عدم تغيير في مخزون  ضانخفا

الكربون العضوي في التربة لكل سمة 
مكانية محددة وتعيين ما إذا كانت 

 المنطقة متدهورة أم ال.

 تقدير التغيير

𝑟
𝑐𝑜𝑠

=

(𝑐𝑜𝑠
𝑡𝑛

− 𝑐𝑜𝑠
𝑡0

)

𝑐𝑜𝑠
𝑡0

× 100 

 

𝑟
𝑐𝑜𝑠

)t( التغير النسبي في الكربون العضوي في التربة لسمة مكانية t 

𝑐𝑜𝑠
𝑡0

th 8 tt مخزون الكربون العضوي في التربة لخط األساس للسمة المكانية )
-1) 

𝑐𝑜𝑠
𝑡𝑛

t (h 8 tt مخزون الكربون العضوي في التربة لفترة الرصد النهائية للسمة المكانية
-1) 

 تقدير عدم التيقن

 (1)المستوى t (RS88 ) للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ95فاصل ثقة  -
، 2الُنهج اإلحصائية للتقدير الكمي لعدم التيقن القائم على النموذج لمنتجات الخرائط )المستويان  -
3) 
 التقدير الكمي المباشر من خالل وضع النماذج اإلحصائية الجغرافية 

 وضع النماذج اإلحصائية الجغرافية للخطأ في الخرائط الموجودة 

  للخبراءالتقدير العلمي السليم 
 

التحقق من وضع نماذج عدم اليقين الواضح، أي، متوسط الخطأ ومتوسط الجذر التربيعي للخطأ  -
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 (3، 2)المستويان 

 تحديد عتبة لتحديد التدهور

t. ويتعين 10تحديد عتبة بين خط األساس وفترة الرصد )يقترح إجراء تغيير اختياري بمقدار < -
 الوطنية(تنقيح ذلك بواسطة السلطات 

 تحديد حالة التغير في مخزونات الكربون العضوي في التربة في شكل؛ -

 في مخزونات 10ة بمتدهورة )السمات المكانية األكثر من متوسط صافي انخفاض بنس t
 الكربون العضوي في التربة بين خط األساس والرصد الحالي(

 في مخزونات 10بنسبة  غير متدهورة )السمات المكانية األقل من متوسط صافي انخفاض t
 الكربون العضوي في التربة بين خط األساس والرصد الحالي(

S.  تحديد "اإليجابيات الزائفة" المحتملة
 وأوجه الخلل التي يمكن تفسيرها

حدد وبرر "أوجه الخلل " أو "اإليجابيات الزائفة" باستخدام المعرفة والتفسير على المستوى المحلي -
 قائمة على الموقع )الكمية والنوعية(وكذلك البيانات ال

عين "إيجابية زائفة" في شكل "تغير سلبي" وقم بتضمينها الحًقا مع المجاالت األخرى للتغير  -
 السلبي في المؤشر العام

 ادمج القدرة على توليد خريطة تتضمن "أوجه الخلل التي يمكن تفسيرها" أو "اإليجابيات الزائفة" -

 خلل التي يمكن تفسيرها" و "اإليجابيات الزائفة" في مجموعة البيانات األصليةقم بتحديث "أوجه ال -

 

 التقييم النوعي

 

 تفسير المؤشر 

 

تستطيع البلدان تقييم ما إذا كانت هناك زيادة )تغير إيجابي( أو انخفاض )تغير سلبي( أو عدم وجود تغير في مخزون الكربون 
 . األرضيالعضوي في التربة لكل فئة من فئات الغطاء األرضي لكل تغير في الغطاء 

 قد تساعد المعلومات اإلضافية المحلية في تفسير البيانات.

ر الغطاء األرضي، قد يكون من الصعب إرجاع عوامل عارضة محددة إلى التغيرات التي طرأت على مخزون إلى جانب تغي
الكربون، ومع ذلك فإننا نحث البلدان على توضيح األسباب المباشرة و/أو غير المباشرة وراء التغيرات الملحوظة. وُيقترح 

من خالل عملية تشاركية تأخذ في االعتبار الظروف الوطنية  تعديل تقييمات تغير مخزون الكربون العضوي في التربة هذه
 والمحلية. وينبغي اإلبالغ عن أي انحراف عن اإلرشادات المقدمة وتبريره في عمود "التعليق" في جدول اإلبالغ.

 hunnباستخدام بيانات خطوط المسح وخرائط التخطيط بتنسيق النقاط الساخنة/النقاط االمعة لمناطق  يمكن إجراء التحديد األولي النقاط الساخنة/النقاط االمعة
المقدمة في نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ. وينبغي إجراء المزيد من التحقيق الذي يتضمن مسًحا ميدانًيا ودمج نماذج 

المربع( والموقع الدقيق للمناطق  االرتفاع الرقمي للتأكد بدقة من ماهية التغير الذي يحدث. ينبغي توثيق المساحة )بالكيلو متر
( والمستجمعات المائية و/أو المنطقة iS1الحرجة /المناطق اإليجابية باستخدام إحداثيات النظام العالمي لتحديد المواقع )

 24اإلدارية. كما أن دمج القدرة على توليد خريطة للمناطق الحرجة يعد ممارسة جيدة كذلك.

 المعلومات التكميلية
بمجموعات بيانات أخرى لمخزون الكربون العضوي في التربة،  .1ou/iwu/250في حالة االستعاضة عن مجموعة بيانات 

لتفسير التغيرات في مخزون الكربون العضوي في التربة، فإننا نحث البلدان  أو في حالة استخدام أي بيانات محلية إضافية
اض األداء وتقييم التنفيذ. في حالة إنتاج "إيجابيات زائفة" أو أوجه خلل أو على تحميل البيانات ذات الصلة إلى نظام استعر

 المؤشر، فيجب تحميلها إلى نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ. خرائط مناطق حرجة قابلة للتفسير كجزء من تفسير
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1O1 (15.3.1)مؤشر هدف التنمية المستدامة إلى مجموع مساحة اليابسة  نسبة األراضي المتدهورة 

 

 األساس المنطقي 

 

ف تدهور األراضي بأنه خفض أو فقدان اإلنتاجية البيولوجية أو االقتصادية وتعقيد األراضي الزراعية البعلية واألراضي الزراعية  ُيعر 
في ذلك استخدام األراضي وممارسات  المروية أو المراعي والغابات واألراضي الحرجية الناتجة عن مجموعة من الضغوط، بما

  25اإلدارة.

نسبة األراضي المتدهورة إلى إجمالي مساحة اليابسة، وهي  2018(، سوف يقدر اإلبالغ لعام 1O1: 1-3باستخدام المؤشرات الثالثة )
وترميم األراضي والتربة : "مكافحة التصحر، 15.3المقابل لهدف التنمية المستدامة  15.3.1أيًضا مؤشر هدف التنمية المستدامة 

المتدهورة، بما في ذلك األراضي المتضررة من التصحر والجفاف والفيضانات، والسعي إلى تحقيق عالٍم خاٍل من ظاهرة تدهور 
، سوف تستخدم األمانة المعلومات المجمعة في 13 / مؤتمر األطراف، الدورة 15". وتمشًيا مع القرار 2030األراضي، بحلول عام 

، لإلسهام في المتابعة واالستعراض الشاملين اللذين 15.3.1ير الوطنية بصفتها الوكالة الراعية لمؤشر هدف التنمية المستدامة التقار
 يجريهما المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة. 

 
 

نسبة األراضي 
 المتدهورة 

 ومقاييسها:  1O1: 1-3يقدر هذا المؤشر النطاق المكاني لألراضي المتدهورة. وهو تقدير كمي ثنائي يستند إلى المؤشرات 

 الغطاء األرضي )تغير الغطاء األرضي( .1

 إنتاجية األراضي )صافي اإلنتاجية األولية(  .2

 مخزونات الكربون )مخزون الكربون العضوي في التربة(.  .3
 

ف بأنها المساحة اإلجمالية يتم اإلبالغ عنها  كرقم واحد يقدر كمية مساحة األراضي المتدهورة كنسبة من إجمالي مساحة اليابسة، وُتعر 
غطاء لبلد ما باستثناء المنطقة التي تغطيها المياه الداخلية، مثل األنهار والبحيرات الرئيسية. غير أنه يمكن تصنيفها مكانًيا حسب فئة ال

 خرى ذات صلة بالسياسات )مثل اإليكولوجية الزراعية أو البيولوجية الثقافية أو اإلدارية(.األرضي أو أي وحدة أ

 ُيَعبَّر عن المساحة الكلية لألراضي المتدهورة بالكيلو متر المربع ويمكن حساب نسبة األراضي المتدهورة لكل سنة. 

 فتراضية المستمدة من: لتقليل عب اإلبالغ، يتم تعبئة نموذج اإلبالغ مسبًقا بالتقديرات اال

( وقدمت NDL o1Sمذكرة تحديث الحالة، للبلدان التي شاركت في برنامج تحديد أهداف تحييد آثار تدهور األراضي ) .1
 المذكرة.

("، للبدان التي لم ُتشارك في برنامج تحديد أهداف تحييد أثر 2015- 2000اإلصدار الجديد ) -"البيانات االفتراضية  .2
 تدهور األراضي.

( عبر بوابة نظام 2015 - 2000تتوفر التقديرات االفتراضية لنسبة األراضي المتدهورة المستمدة من اإلصدار الجديد للبيانات )
استعراض األداء وتقييم التنفيذ لكل من البلدان التي شاركت في برنامج تحديد أهداف تحييد أثر تدهور األراضي والتي لم تشارك فيه 

 على حٍد سواء.

 يقةالطر

 

مكونات تكميلية وغير مضافة لرأس المال الطبيعي القائم على األراضي، فإنها ُتجمع باستخدام نهج ما  1O1: 1-3بما أن المؤشرات 
الطريقة األكثر شمواًل وتحفًظا لدمج قيم المؤشرات المنفصلة، بما  1OAO(. ُيعد نهج 1OAOينطبق على الواحد ينطبق على الكل )

ويؤكد أنه يتم اعتبار التدهور واقًعا في حالة اإلبالغ عن تغييرات سلبية أو منخفضة في أي من المؤشرات  26يتفق مع المبدأ الوقائي.
1O1: 1-3 ( 3الشكل) 1، لوحدة بكسل أو وحدة أراٍض معينة. وُيوصى بمبدأOAO ( وفي حالة استخدام 11الجدول كممارسة جيدة .)

والمقاييس المرتبطة بها، فيتعين على  1طرق بديلة لحساب مؤشر أهداف التنمية المستدامة أو دمج مؤشرات الهدف االستراتيجي 
 البلدان توثيقها في نموذج اإلبالغ.
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إيجابية ويعني  Pمتدهورة ويعني  Nغير متدهورة ويعني  NN، حيث يعني 1. خطوات استخالص مؤشر هدف التنمية المستدامة من مؤشرات الهدف االستراتيجي 3الشكل 

N  مستقرة  1سلبية ويعني
27 

 . 11الجدول في  15.3.1يتم توضيح المنهجية والممارسة الجيدة المرتبطة لتقدير مؤشر هدف التنمية المستدامة  
 

15.3.1. المنهجية والممارسة الجيدة المرتبطة الستخالص مؤشر هدف التنمية المستدامة 11الجدول 
28 

 الممارسة الجيدة المنهجية الخطوة

تحديد المؤشرات التي سيتم استخدامها الستخالص  .1
 15.3.1هدف التنمية المستدامة 

i.  الغطاء األرضي 

ii. إنتاجية األراضي 

iii. مخزونات الكربون 

 ُتوصف التغيرات في المؤشرات وفًقا لما يلي  - تقييم التغيرات في المؤشرات المحددة .2

i. إيجابية أو تتحسن 

ii. سلبية أو متدهورة 

iii. مستقرة أو غير متغيرة 

تقييم التغير لسنوات اإلبالغ المؤقتة والنهائية بالنسبة لسنة خط األساس لكل مؤشر  -
 (3الشكل )

تطبيق مبدأ ما ينطبق على الواحد ينطبق على الكل  .3
(1OAO) 

لدمج النتائج من كل المؤشرات الثالثة، لتقييم حالة التدهور  1OAOُيستخدم نهج 
لكل فترة رصد على مستوى المؤشر. ويؤكد أن التدهور يعتبر واقًعا في حالة 

 اإلبالغ عن التدهور في أي من المؤشرات، لوحدة بكسل أو وحدة أرضية معينة.

S.  المستدامة  ميةنالتاستخالص خط األساس لهدف
15.3.1 

 (h0) 2015هي  15.3.1ط األساس لهدف التنمية المستدامة سنة خ -

مستخلصة من التقدير الكمي والتقييم األوليين لبيانات السلسلة الزمنية للمؤشرات  -
 .2015إلى  2000الفرعية لكل وحدة أراضي خالل الفترة من 

خالل  15.3.1استخالص قيم هدف التنمية المستدامة  .5
 (h1-tكل فترة رصد )

مستخلصة من التقدير الكمي وتقييم التغيرات في المؤشرات الفرعية، فيما يتعلق  -
بوجود تغير إيجابي أو سلبي أو عدم وجود تغير لكل وحدة أراضي بالنسبة لخط 

 (3الشكل األساس )

 تقييم التغير لسنوات اإلبالغ المؤقتة والنهائية بالنسبة لسنة خط األساس للمؤشر -

تجميع تصنيفات التدهور لتسهيل اإلبالغ على المستوى  .6
 الوطني

ترد المعادالت المستخدمة في الرصد والتجميع على المستوى الوطني في الجدول  -
 .2المرفق ، 1
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 مستوى الثقة
يساعد توليد أوجه الخلل التي يمكن تفسيرها أو خرائط "اإليجابيات الزائفة" لمؤشر إنتاجية األراضي ومخزون الكربون 

العضوي في التربة في الحصول على تقدير أكثر دقة لتدهور األراضي. وترد بعض اإلرشادات الخاصة بتفسير أوجه الخلل 
. ويجب أن يرافق هذا الجدول خريطة "فئة الدعم"، التي تبين مؤشر الهدف االستراتيجي 12الجدول التي يمكن تفسيرها في 

 أو مجموعة من المؤشرات تدعم تصنيف "متدهورة" أو "غير متدهورة" لوحدة بكسل أو وحدة أراضي معينة. 1

 ثقة للبلد على أساس نوعي، على النحو التالي:يمكن تحديد مستوى ال

a)  مرتفع، إذا استند إلى أدلة شاملة 

b)  متوسط، إذا استند إلى أدلة جزئية 

c) منخفض، إذا استند إلى أدلة محدودة 

 

إلى وجود تدهور على مستوى  Y. جدول البحث الذي يشير إلى مجموعات فئة الدعم للمؤشرات الفرعية للمساعدة في تفسير الثقة في تقييمات التدهور )ُتشير 12الجدول 

إلى عدم وجود تدهور( Nالمؤشر أو المؤشر الفرعي، وتشير 
29 

 المؤشر المؤشر الفرعي فئة الدعم

الغطاء 
 األرضي

الكربون  اإلنتاجية
العضوي 
 في التربة

 متدهورة

1 Y Y Y Y 

2 Y Y L Y 

3 Y L Y Y 

S Y L L Y 

5 L Y Y Y 

6 L Y L Y 

7 L L Y Y 

8 L L L L 

 

 المعلومات التكميلية
في حالة إنتاج خريطة لتدهور األراضي أو خريطة "فئة دعم"، تبين أي مؤشر أو مجموعة مؤشرات تدعم تصنيف 

"متدهورة" أو "غير متدهورة" لوحدة بكسل أو وحدة أراضي معينة، فيتعين تحميلها إلى نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ. 
م لتقييم نسبة األراضي المتدهورة، ولم تدرج بالفعل كجزء من اإلبالغ ويتعين تحميل أي مجموعات بيانات للمؤشرات ٌتستخد

 ، إلى نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ.1O1: 1-3السابق حول المؤشرات 
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1O1 األهداف الطوعية 

 

 األساس المنطقي 

 

، وبالتالي "تحسين حالة النظم اإليكولوجية المتأثرة ومكافحة التصحر/تدهور 1O1يمكن تحديد أهداف طوعية لتحقيق المؤشر 
األراضي وتعزيز اإلدارة المستدامة لألراضي واإلسهام في تحييد أثر تدهور األراضي". ويشمل ذلك وضع الدول ألهداف 

 تحييد أثر تدهور األراضي وفًقا لظروفها الوطنية المحددة وأولوياتها اإلنمائية. 

 .1O1مستوى طموح الدول لتحقيق المؤشر  2018ف يصف اإلبالغ لعام سو

 

أهداف تحييد أثر تدهور 
 األراضي

ندعو البلدان إلى وضع أهداف طوعية قائمة على البيانات وقابلة للقياس الكمي ومحددة زمنًيا لتحقيق تحييد أثر تدهور 
30اإلنمائية.األراضي وفًقا للظروف الوطنية المحددة واألولويات 

 

: يجب أن يتمثل طموح بلد ما فيما يتعلق بتحقيق تحييد أثر تدهور الهدف/األهداف الوطنية لتحييد أثر تدهور األراضي
األراضي في عدم خسارة أي أراٍض صحية ومنتجة من إجمالي مساحة اليابسة في الدولة عند المقارنة بخط األساس. ويتعين 

أكثر طموًحا لتحييد أثر تدهور األراضي بحيث تتخطى المكاسب في األراضي الصحية على الدول اختيار تحديد أهداف 
  31والمنتجة الخسائر في هذه األراضي.

قد تتطلع بعض البلدان إلى إكمال األهداف الوطنية لتحييد أثر  :الهدف/األهداف دون الوطنية لتحييد أثر تدهور األراضي
ق محددة أو نطاقات إيكولوجية محددة(. وتسمح األهداف المحددة جغرافًيا لتحقيق تدهور األراضي بأهداف دون وطنية )لمناط

التحييد )بدون خسارة صافية( أو التحسين )صافي الربح( للبلدان بالتركيز على المناطق التي ُصنفت كمناطق حرجة أو عالية 
 القيمة فيما يخص تحقيق تحييد أثر تدهور األراضي.

: تتبنى منهجية تحييد أثر تدهور األراضي صياغة تدهور األراضي أو الحد منه أو عكس اتجاههاألهداف المحددة لتفادى 
أهداف أكثر تحديًدا والتي رغم عدم إدراكها من حيث التحييد، إال أنها تسهم في التفادي والحد من تدهور األراضي وعكس 

 (. Sالشكل ) اتجاهه

 

 

. تسلسل االستجابة لتحييد أثر تدهور األراضي4الشكل 
32 

ربما تقرر بعض البلدان وضع أهدافها التطوعية لتحييد أثر تدهور األراضي من خالل تبني أحد الُنهج أو مجموعة منها  
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 .13الجدول للمبين في  ببعض األمثلة وفًقا مصحوبة

 

. أمثلة على أهداف تحييد أثر تدهور األراضي على مستويات مختلفة من التطبيقات13الجدول 
33 

 المثال مستوى التطبيق

 "2015مقارنة بخط األساس لعام  2030"يتحقق تحييد أثر تدهور األراضي بحلول عام  المستوى الوطني )بدون خسارة صافية(

باإلضافة إلى تحسن  2015مقارنة بخط األساس لعام  2030"يتحقق تحييد أثر تدهور األراضي بحلول  المستوى الوطني )صافي الربح(
 t إضافية من األراضي الوطنية"10بنسبة 

المستوى دون الوطني )بدون خسارة 
 صافية(

مقارنة بخط األساس  2030"يتحقق تحييد أثر تدهور األراضي في المقاطعة الغربية للدولة س بحلول عام 
 "2015لعام 

مقارنة بخط  2030بية من الدولة س بحلول عام "يتحقق تحييد أثر تدهور األراضي في المقاطعة الجنو  المستوى دون الوطني )صافي الربح(
 t إضافية للمنطقة"25باإلضافة إلى تحسن بنسبة  2015األساس لعام 

 "2020"وقف تحويل الغابات واألراضي الرطبة إلى فئات غطاء أرضي أخرى بحلول عام  الهدف المحدد )تفادي تدهور األراضي(

الهدف المحدد )الحد من تدهور 
 األراضي(

 t2030 بحلول عام 50معدل تصلب التربة )التحول إلى الغطاء األرضي االصطناعي( بنسبة  "خفض
 "2015مقارنة بخط األساس لعام 

الهدف المحدد )عكس اتجاه تدهور 
 األراضي(

 2030"تحسين إنتاجية التربة ومخزونات الكربون العضوي في األراضي الزراعية والمراعي بحلول عام 
 "2015لعام  مقارنة بخط األساس

"إعادة تأهيل س مليون هكتار من األراضي المتدهورة والمهجورة إلنتاج محاصيل زراعية بحلول عام 
2030" 

 "2015مقارنة بخط األساس لعام  t2030 بحلول عام 20"زيادة الغطاء الحرجي بنسبة 

 

 األراضي:يوصى بأن تنفذ البلدان ما يلي أثناء تخطيط وتنفيذ أهداف تحييد أثر تدهور  

 إشراك أصحاب المصلحة المحليين 

 دمج ُنهج التخطيط التشاركي مع أدوات التقييم العلمي واالجتماعي االقتصادي 

بالنسبة للدول المشاركة في برنامج تحديد أهداف تحييد أثر تدهور األراضي التي وضعت بالفعل أهداًفا وأرسلت مذكرة تحديث 
مسبًقا بأهدافها الخاصة. وسوف تكون األهداف المعبأة مسبًقا قابلة للتحرير ويمكن حالة، فسوف يتم تعبئة جدول اإلبالغ 

 تعديلها. 

إلى السنة ومستوى التطبيق )وطني، دون  باإلشارة 1O1فيما يتعلق بالمؤشر  وضعهايجب تحديد أي أهداف إضافية تم  األهداف األخرى
 وطني(.

 المعلومات التكميلية
قد اُعتمدت أو  1O1نحث البلدان على أن توضح ما إذا كانت األهداف المرتبطة بتحييد أثر تدهور األراضي و/أو المؤشر 

أُقرت رسمًيا مع بيان الجهة التي قامت بذلك إذا كانت اإلجابة بنعم )مؤسسة، هيئة حكومية، هيئة تنظيمية(. عالوة على ذلك، 
تركة لهذه األهداف مع أهداف التنمية المستدامة وفرص تحقيق االستفادة والتآزر مع نحث البلدان على توضيح الصالت المش

 34جداول أعمال بلدانهم المعنية بالمناخ والتنوع البيولوجي.

بعًدا جنسانًيا، فإننا ندعو هذه البلدان إلى تقديم هذه  1O 1في الحاالت التي تتضمن فيها األهداف الطوعية المرتبطة بالمؤشر 
ومات وتحديد السنة ومستوى التطبيق. وإذا كان الهدف يعكس مجال أولية واحًدا أو أكثر من مجاالت األولوية األربعة المعل

. حقوق امتالك األراضي 3. التمكين االقتصادي؛ 2. المشاركة في صنع القرار؛ 1لخطة العمل للمسائل الجنسانية )أي 
 ت( فمن الممكن تحديد هذه النقاط أيًضا.. المعرفة وبناء القدراSوالوصول إلى الموارد؛ 
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1-1O2  السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر النسبي و/أو تفاوت الدخل في المناطق المتأثرةالمتعلقة باالتجاهات 

 

 األساس المنطقي 

 

يقدر هذا المؤشر رفاه السكان من الناحية النقدية. ولهذا الغرض يمكن استخدام مقياسين: نسبة السكان تحت الخط الدولي للفقر 
وتفاوت الدخل. ويمكن استخدام هذين المقياسين بالتبادل وفًقا للظروف المحددة لكل بلد. تعتبر نسبة السكان الذين يعيشون 

عام ذات صلة بالدول األقل نمًوا، حيث يشكل الفقر المدقع والعوز تحديات إنمائية أساسية، في تحت الخط الدولي للفقر بشكل 
حين أن تفاوت الدخل مقياس مفيد في حالة البلدان ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة حيث تتولى تقدير مدى توزيع الثروات 

 في المنطقة. 

للسكان الذين يعيشون تحت الخط الدولي للفقر. وفي مقابل ذلك، سوف يتم التوزيع العالمي  2018سوف يوضح اإلبالغ لعام 
 استكشاف مقياس تفاوت الدخل من خالل مؤشر جيني. وتوفر االتجاهات في هذه المقاييس رؤية في االتجاه الذي تتبناه كل دولة.

 يتعين على البلدان تحديد المقاييس التي تود استخدامها: المقياس ذو الصلة

  السكان الذين يعيشون تحت الخط الدولي للفقر، أونسبة 

 تفاوت الدخل 

 

 نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الدولي للفقر

 

. ولذا فإن المقصود 2011دوالر أمريكي في اليوم، حسب تعادل القوة الشرائية في  1.90يبلغ "الخط الدولي للفقر" حالًيا  البيانات الكمية
دوالر أمريكي  1.90يعيشون تحت خط الدولي للفقر هو النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون بأقل من بنسبة السكان الذين 

 .2011في اليوم بحسب األسعار الدولية لعام 

رغم أن نموذج اإلبالغ غير معبأ مسبًقا لهذا المؤشر، إال أن البلدان تستطيع الرجوع إلى مصادر البيانات المتاحة. وتحتفظ 
ث التنمية التابعة للبنك الدولي بقاعدة بيانات يجري تحديثها سنوًيا عندما تتوافر بيانات دراسات استقصائية مجموعة بحو

جديدة. عالوة على ذلك، وحيث أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت الخط الدولي للفقر بحسب الجنس والعمر وحالة العمل 
فإنه يمكن  35(،1.1.1ات التنمية المستدامة )مؤشر التنمية المستدامة والموقع الجغرافي )حضري/ريفي( ُتعد أيًضا من مؤشر

  36الوصول إلى بيانات الدولة وتنزيلها مباشرة من قاعدة بيانات أهداف التنمية المستدامة.

نحث على توسيع نطاق تصنيف هذا المؤشر ليشمل التصنيف بحسب الجنس والعمر واألصل العرقي والمنطقة الجغرافية 
 من السمات ضمن السكان سعًيا للوصول إلى استيعاب وفهم كامل للمؤشر.وغيرها 

 يتعين على البلدان تحديد مصادر المعلومات. مصادر المعلومات

 

 تفاوت الدخل

 

"تفاوت الدخل". وهو ُيقدر مدى انحراف توزيع الدخل )أو في بعض الحاالت، اإلنفاق  ُيستخدم مؤشر جيني لتقدير البيانات الكمية
ولذا فإن وصول  37االستهالكي( بين األفراد أو األسر المعيشية في إطار النظام االقتصادي عن التوزيع المتساوي تماًما.

 يعني التفاوت التام. 100مؤشر جيني إلى الصفر يعني تحقيق المساواة التامة، في حين أن وصوله إلى 

أن البلدان تستطيع الرجوع إلى مصادر البيانات المتاحة. ويتولى رغم أن نموذج اإلبالغ غير معبأ مسبًقا لهذا المؤشر، إال 
 38البنك الدولي تجميع هذا المقياس سنوًيا. ويمكن الوصول إلى مجموعات البيانات هنا.

 مصادر المعلومات
 يتعين على البلدان تحديد مصادر المعلومات.

 التقييم النوعي
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 تفسير المؤشر 

 

 /:t..للمساعدة في التفسير، نحث البلدان على صياغة مقاييسها الخاصة في شكل رسم بياني. ويمكن تنفيذ ذلك في برنامج 
عقب تنزيل البيانات. وتتوافر، كبديل لذلك، الرسوم البيانية الخاصة بكل دولة لالطالع عليها وتنزيلها من الموقع اإللكتروني 

 40 39للبنك الدولي.

إرجاع عوامل عارضة محددة إلى التغيرات التي طرأت على المقاييس، فإننا نحث البلدان على توضيح األسباب رغم صعوبة 
 المباشرة و/أو غير المباشرة وراء التغيرات الملحوظة.

إذا كانت البيانات التفصيلية لهذه المقاييس )مثل التصنيف حسب التقسيم اإلداري، والمناطق الحضرية مقابل المناطق الريفية،  النقاط الساخنة/النقاط االمعة
والمناطق المتأثرة أو غيرها من الطبقات االجتماعية االقتصادية مثل البيانات المصنفة حسب الجنس( متاحة في بلدك، فوضح 

المرتبطة بهذا المؤشر. ونحث البلدان على التحقق مما إذا كانت البيانات التفصيلية )مكانية االمعة النقاط الساخنة/النقاط مناطق 
 بصورة مثالية( متاحة في إدارات الحكومية الوطنية.

 المعلومات التكميلية
/المناطق اإليجابية في حالة استخدام مجموعات بيانات إضافية )مثل البيانات المكانية التفصيلية( لتقييم المناطق الحرجة 

المرتبطة بهذا المؤشر، فإننا نحث البلدان على تحميلها إلى نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ. وفي حالة استخدام الرسوم 
 البيانية في تفسير المقاييس، فإنه يتعين أيًضا تحميلها إلى نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ.

مباشرة و/أو غير مباشرة ترتبط بالجوانب الجنسانية األساسية، مثل األدوار الجنسانية، أو في حالة وجود أي عوامل محركة 
 األعراف والمعتقدات االجتماعية والثقافية، أو االفتقار إلى القدرة أو النفوذ، فإننا ندعو البلدان إلى تضمينها مع شرح موجز.

 

                                                
39 thhv:///ththovutw.sow//Ptt2.owu/w/uw/ut/:..th./ 
40 thhvw:///tht.sow//Ptt2.owu/ut/utthow/LY.iLS.AoN1.8D.pu:sttttwh 
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2-1O2  الحصول على مياه الشرب المأمونة في المناطق المتأثرةب المتعلقةاالتجاهات 

 

 الشرب التي تدار بطريقة مأمونةنسبة السكان الذين يستخدمون خدمات مياه 

 

 األساس المنطقي 

 

وبناًء  41يعد الوصول إلى المياه أحد المحددات الرئيسية لبقاء الطفل وصحة األم واألطفال ورفاه األسرة واإلنتاجية االقتصادية.
على ذلك، فإن االتجاه المتزايد في الوصول إلى مياه الشرب المأمونة سوف يسهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان 

 المتضررين.

كيفية توزيع السكان الذين يستخدمون خدمات مياه الشرب التي يتم إدارتها بطريقة مأمونة على  2018وسيوضح اإلبالغ لعام 
ي استكشاف التغيرات في نسبة السكان الذين يمكنهم الوصول إلى هذه الخدمات بمرور الوقت على الصعيد العالمي. وسيجر

 الصعيد العالمي وحسب المنطقة / المنطقة الفرعية.

 

نة،  البيانات الكمية لتقدير كمية مياه الشرب التي يتم إدارتها بطريقة مأمونة، يتم تحديد نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه الشرب الُمحسَّ
التي يتم تعريفها بأنها منقولة عبر األنابيب )إلى البيوت أو الساحات أو األراضي؛ من خالل الصنابير أو األنابيب العامة( 

غير األنابيب )اآلبار أو اآلبار األنبوبية؛ أو اآلبار المحفورة المحمية؛ أو الينابيع المحمية؛ أو مياه والمنقولة بطرق أخرى 
ذي  الكيمائياألمطار أو المياه المعبأة أو المسلمة( الموجودة في المنشآت والمتاحة عند الحاجة، والخالية من التلوث البرازي أو 

 األولوية. 

معبأ مسبًقا لهذا المؤشر، إال أن البلدان تستطيع الرجوع إلى مصادر البيانات المتاحة. وأعد برنامج رغم أن نموذج اإلبالغ غير 
الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف إلمدادات المياه والمرافق الصحية والنظافة تقديرات منتظمة للتقدم 

. عالوة على ذلك، نظًرا ألن 1990والمرافق الصحي والنظافة منذ عام الوطني واإلقليمي والعالمي فيما يتعلق بمياه الشرب 
نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه الشرب التي يتم إدارتها بطريقة مأمونة ُتعد أيًضا مؤشًرا من مؤشرات أهداف التنمية 

ت القطرية وتنزيلها مباشرة من قاعدة فمن الممكن الوصول إلى البيانا 42(،6.1.1المستدامة )مؤشر هدف التنمية المستدامة 
وُيصنف هذا المؤشر حسب سكان الحضر والريف، وُيعبر عنه كنسبة مئوية ويتوافر من عام  43بيانات األهداف المستدامة.

 .2015إلى عام  2000

 يتعين على البلدان تحديد مصادر المعلومات. مصادر المعلومات

 

 التقييم النوعي

 

 تفسير المؤشر 

 

في شكل رسم بياني. ويمكن تنفيذ  6.1.1للمساعدة في التفسير، نحث البلدان على صياغة مؤشر التنمية المستدامة الخاص بها 
عقب تنزيل البيانات. وكبديل، تتوافر الرسوم البيانية الخاصة بكل بلد، التي تمثل كل تفصيل )النسبة  /:t..ذلك في برنامج 

 44مئوية لسكان الحضر وإجمالي عدد السكان( للعرض والتنزيل من موقع البنك الدولي.المئوية لسكان الريف والنسية ال

ورغم صعوبة إرجاع عوامل عارضة محددة إلى التغيرات التي طرأت على المقاييس، فإننا نحث البلدان على توضيح األسباب 
انحراف عن اإلرشادات المقدمة وتبريره في المباشرة و/أو غير المباشرة وراء التغيرات الملحوظة. وينبغي اإلبالغ عن أي 

 عمود "التعليق" في جدول اإلبالغ.

إذا كانت البيانات التفصيلية لهذا المؤشر )مثل التصنيف حسب التقسيم اإلداري، والمناطق الحضرية مقابل المناطق الريفية،  النقاط الساخنة/النقاط االمعة
جتماعية االقتصادية مثل البيانات المصنفة حسب الجنس( متاحة في بلدك، فوضح والمناطق المتأثرة أو غيرها من الطبقات اال

المرتبطة بهذا المؤشر. نحث البلدان على التحقق مما إذا كانت البيانات التفصيلية )مكانية النقاط الساخنة/النقاط االمعة مناطق 
 بصورة مثالية( متاحة في إدارات اإلحصاء الوطنية.

في حالة استخدام مجموعات بيانات إضافية )مثل البيانات المكانية التفصيلية( لتقييم المناطق الحرجة /المناطق اإليجابية  التكميليةالمعلومات 
المرتبطة بهذا المؤشر، فإننا نحث البلدان على تحميلها إلى نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ. وفي حالة استخدام الرسوم 

 المؤشر، فإنه يتعين أيًضا تحميلها إلى نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ. البيانية في تفسير

في حالة وجود أي عوامل محركة مباشرة و/أو غير مباشرة تخص الوصول إلى مياه الشرب المأمونة في المناطق المتأثرة 
دات االجتماعية والثقافية، أو االفتقار إلى ترتبط بالجوانب الجنسانية األساسية، مثل األدوار الجنسانية، أو األعراف والمعتق

 الوسائل المالية، فإننا ندعو البلدان إلى تضمينها مع شرح موجز.

                                                
41 thhvw://.twhthw..t.owu/w/uw/nu/:w/.:ht/tht-to.vu/thuot/R:ht/tht-iot/-6.v/n  
42 thhvw://.twhthw..t.owu/w/uw/nu/:w/.:ht/tht-to.vu/thuot/R:ht/tht-iot/-6.v/n 
43 

thhvw://.twhthw..t.owu/w/uw/ut/utthoww//thtPtw:/.ut/utthowt6.1.1 
44 thhv:///ththovutw.sow//Ptt2.owu/w/uw/ut/:..th./ 
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1O2 األهداف الطوعية 

 

 األساس المنطقي 

 

  وبالتالي "تحسين الظروف المعيشية للسكان المتأثرين". 1O2يمكن تحديد األهداف الطوعية لتحقيق المؤشر 

 .1O2مستوى طموح البلدان في تحقيق المؤشر  2018سوف يعرض اإلبالغ لعام 

 

حدده بلدك وحدد السنة المتوقعة لإلنجاز ومستوى التطبيق )على سبيل  1O2-2و 1O2-1اسرد أي هدف يتعلق بالمؤشرين  األهداف
 المثال، على المستوى الوطني ودون الوطني( في نموذج اإلبالغ. 

 

المصنفة مكانًيا مفيدة في تحديد األهداف الطوعية، خاصة إذا كانت  1O2-2و 1O2-1من الممكن أن تكون بيانات المؤشرين 
وهو مجموعات البيانات هذه متكاملة. وُيقدم هذا النهج نظرة ثاقبة على العالقة بين الفقر وإمدادات المياه في مواقع منفصلة، 

 ة.أمر أساسي لتحديد األهداف بدق

 المعلومات التكميلية
قد اُعتمدت أو أُقرت رسمًيا مع بيان الجهة التي  1O2نحث البلدان على أن توضح ما إذا كانت األهداف المرتبطة بالمؤشر 

قامت بذلك إذا كانت اإلجابة بنعم )مؤسسة، هيئة حكومية، هيئة تنظيمية(. عالوة على ذلك، نشجع البلدان على توضيح 
تآزر مع الصالت المشتركة لهذه األهداف مع جداول أعمال أهداف التنمية المستدامة والفرص المتاحة لتحقيق االستفادة وال

وفي حالة استخدام بيانات مصنفة من المؤشرين  جداول أعمال بلدانهم االقتصادية واالجتماعية والخاصة بالبنية التحتية.
1O2-1  1أوO2-2  لتحديد األهداف الطوعية، ينبغي تحميل مجموعات البيانات هذه إلى نظام استعراض األداء وتقييم
 التنفيذ.

بعًدا جنسانًيا، فإننا ندعو هذه البلدان إلى تقديم هذه  1O 2األهداف الطوعية المرتبطة بالمؤشر  في الحاالت التي تتضمن فيها
المعلومات وتحديد السنة ومستوى التطبيق. وإذا كان الهدف يعكس مجال أولية واحًدا أو أكثر من مجاالت األولوية األربعة 

. حقوق امتالك األراضي 3. التمكين االقتصادي؛ 2القرار؛ . المشاركة في صنع 1لخطة العمل للمسائل الجنسانية )أي 
 . المعرفة وبناء القدرات( فمن الممكن تحديد هذه النقاط أيًضا.Sوالوصول إلى الموارد؛ 

 



 األهداف االستراتيجية

 آثار الجفاف والتكيف معها وإدارتها لتحسين قدرة الفئات السكانية والنظم اإليكولوجية الضعيفة على التأقلمالهدف االستراتيجي الثالث: تخفيف 
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 المؤشرات 1O 3المؤشر 

 

 األساس المنطقي 

 

الجفاف، مثل هطول األمطار ودرجة الحرارة وتدفق المجرى ُتعد مؤشرات الجفاف متغيرات أو معايير تستخدم لوصف ظروف 
المائي والمياه الجوفية ومستويات الخزانات ورطوبة التربة والثلج. وهي تشكل عادة عنصًرا أساسًيا في الخطط أو السياسات 

 الوطنية إلدارة الجفاف.

دان والتقدم المحرز نحو تحقيق الهدف تفاصيل عن مؤشرات الجفاف المستخدمة في البل 2018سوف يقدم اإلبالغ لعام 
 االستراتيجي.

 

المؤشرات الوطنية ذات 
 الصلة 

-2018مؤخًرا في اإلطار االستراتيجي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر للفترة  3تم إدراج الهدف االستراتيجي رقم 
/ مؤتمر  15المحرز نحو تحقيق هذا الهدف. في القرار ، وال يوجد حالًيا مؤشر للتقدم متفق عليه لإلبالغ عن التقدم 2030

، طلبت األطراف من لجنة العلم والتكنولوجيا المساعدة في األعمال التي تتعلق بوضع مؤشر محدد 13 األطراف، الدورة
مدى للهدف االستراتيجي المعني بالجفاف. وفي الوقت ذاته نحث األطراف على توضيح المؤشرات التي تستخدمها لتقدير 

 وأي أهداف ذات صلة و/أو اآلثار المتوقعة المحددة. 3التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف االستراتيجي رقم 

، فقد أعدت المنظمة العالمية 1O3 فيما يتعلق بالبلدان التي لم تحدد بعد المؤشرات التي ستستخدمها في تحقيق المؤشر
حدد الكتيب مجموعة مؤشرات وعالمات ومعايير مدخالتها وي 45لألرصاد الجوية "كتيب مؤشرات وعالمات الجفاف".

وتطبيقاتها ونقاط القوة والضعف وسهولة االستخدام. وبهذه المعلومات، يتم تشجيع البلدان على تحديد المؤشرات ذات الصلة 
من األسئلة التي توفر على الصعيد الوطني. وال توفر المنظمة العالمية لألرصاد الجوية نهًجا إرشادًيا، بل على أساس قائمة 

 إرشادات الختيار المؤشرات المناسبة. 

ألغراض اإلبالغ، يتعين على البلدان سرد المؤشرات المستخدمة لتقدير التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف االستراتيجي رقم 
 سدلة.، وأي أهداف ذات صلة و/أو آثار متوقعة محددة. وقدم لكل مؤشر تقييًما نوعًيا من القائمة المن3

( وأدوات دعم اتخاذ القرار D._1إذا كانت البلدان تستخدم بالفعل مؤشرات لتقديم معلومات لنظم اإلنذار المبكر بالجفاف ) المعلومات التكميلية
إلدارة المخاطر في القطاعات المتضررة من الجفاف، أو للتحقق من صحة مؤشرات الجفاف المخططة أو التي يتم 

 فنحن نشجعها على تحميل هذه المعلومات إلى نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ.استشعارها عن بعد، 

 

1O3 األهداف الطوعية 

 

 األساس المنطقي 

 

وبالتالي "تخفيف آثار الجفاف والتكيف معها وإدارتها لتحسين قدرة الفئات  1O3يمكن تحديد أهداف طوعية لتحقيق المؤشر 
مستوى طموح الدول لتحقيق المؤشر  2018السكانية والنظم اإليكولوجية الضعيفة على التأقلم". سوف يصف اإلبالغ لعام 

1O3. 

 

حدده بلدك، وحدد السنة المتوقعة لإلنجاز ومستوى التطبيق )على سبيل المثال، على  1O3اسرد أي هدف ذي صلة بالمؤشر  األهداف
 المستوى الوطني ودون اإلقليمي(.

قد اُعتمدت أو أُقرت رسمًيا مع بيان الجهة التي  1O3نحث البلدان على أن توضح ما إذا كانت األهداف المرتبطة بالمؤشر  المعلومات التكميلية
قامت بذلك إذا كانت اإلجابة بنعم )مؤسسة، هيئة حكومية، هيئة تنظيمية(. عالوة على ذلك، نحث البلدان على توضيح 
نهم الصالت المشتركة لهذه األهداف مع أهداف التنمية المستدامة وفرص تحقيق االستفادة والتآزر مع جداول أعمال بلدا

 المعنية بالمناخ والتنوع البيولوجي.

بعًدا جنسانًيا، فإننا ندعو هذه البلدان إلى تقديم هذه  1O 3في الحاالت التي تتضمن فيها األهداف الطوعية المرتبطة بالمؤشر 
لوية األربعة المعلومات وتحديد السنة ومستوى التطبيق. وإذا كان الهدف يعكس مجال أولية واحًدا أو أكثر من مجاالت األو

. حقوق امتالك األراضي 3. التمكين االقتصادي؛ 2. المشاركة في صنع القرار؛ 1لخطة العمل للمسائل الجنسانية )أي 
 . المعرفة وبناء القدرات( فمن الممكن تحديد هذه النقاط أيًضا.Sوالوصول إلى الموارد؛ 

 

                                                
45 thhvw:///uPwtwh.s.o.uth/v.P%u://s.o%1173%:t.v/n 
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1-1O4  مخزونات الكربون فوق األرض وتحتهاب المتعلقةاالتجاهات 

 

األغراض ُيستخدم لقياس التقدم المحرز نحو تحقيق الهدفين تعتبر االتجاهات السائدة في مخزون الكربون فوق األرض وتحتها مؤشًرا متعدد 
ستراتيجي االستراتيجيين األول والرابع. ويتم اإلبالغ عن البيانات الكمية والتقييم النوعي لالتجاهات السائدة في هذا المؤشر في إطار الهدف اال

 .1O1-3األول، مؤشر التقدم 

 

2-1O4  المختارة وتوزيعهاوفرة األنواع ب المتعلقةاالتجاهات 

 

 مؤشر القائمة الحمراء

 

 األساس المنطقي 

 

، اُعتمد مؤشر الطيور البرية العالمي كمقياس الستخدامه مع الفهم بأن هذا 11 / مؤتمر األطراف، الدورة 22في القرار رقم 
المقياس من المحتمل االستعاضة عنه بمؤشر يقيس االتجاهات السائدة في التنوع الوظيفي للنظام اإليكولوجي بمجرد أن يسمح فهم 

على ضرورة  2030-2018دة لمكافحة التصحر للفترة النظام وإنتاج البيانات. وينص اإلطار االستراتيجي التفاقية األمم المتح
استعراض مؤشرات األهداف االستراتيجية وتحسينها، على النحو الالزم والمناسب، في ضوء نظام / مؤشرات اإلبالغ ألهداف 

ريو وغيرها من  ، واتفاقيات2030التنمية المستدامة وباإلشارة إلى عمليات المتابعة واالستعراض لخطة التنمية المستدامة لعام 
 االتفاقات البيئية متعددة األطراف ذات الصلة بغية تحسين تنفيذها التآزري وتجنب االزدواجية. 

( كمقياس لإلبالغ. وُيعد مؤشر القائمة الحمراء أيًضا مؤشر التنمية INRبناًء على ما تقدم، ُيوصى باستخدام مؤشر القائمة الحمراء )
وأهداف آيتشي للتنوع  2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة  وأحد مؤشرات 15.5.146المستدامة 
ويقدر مؤشر القائمة الحمراء االتجاهات السائدة في خطر االنقراض الكلي لمجموعات األنواع، بهدف تحديد  47البيولوجي.

 االتجاهات السائدة في حالة التنوع البيولوجي. 

 بمرور الوقت. التغيراتمؤشر القائمة الحمراء، لعرض قيمة  إلىالمقاطعات استناًدا  نيفتص 2018سوف يعرض اإلبالغ لعام 

 

( مقياًسا للتغير في مخاطر االنقراض الكلي عبر مجموعات األنواع. ويستند على تغييرات INRيمثل مؤشر القائمة الحمراء ) البيانات الكمية
االنقراض في القائمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض الصادرة عن حقيقية في عدد األنواع في كل فئة من فئات مخاطر 

 (.1Sالجدول ) 1إلى  0. وتتراوح قيمة مؤشر القائمة الحمراء من 49 48االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

 تجميع وبتمرغم أن نموذج اإلبالغ غير معبأ مسبًقا لهذا المؤشر، إال أن البلدان تستطيع الرجوع إلى مصادر البيانات المتاحة. 
عالوة  50الصادرة عن االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.مؤشر القائمة الحمراء من خالل القائمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض 

 51(،15.5.1على ذلك، نظًرا ألن مؤشر القائمة الحمراء يعد أيًضا مؤشر هدف التنمية المستدامة )مؤشر هدف التنمية المستدامة 
52.فمن الممكن الوصول إلى البيانات القطرية وتحميلها مباشرة من قاعدة بيانات أهداف التنمية المستدامة

 

 
 . أوصاف حد المؤشر األحمر14الجدول 

مؤشر القائمة 
 الحمراء

 اإلشارة

 أقصى مساهمة ممكنة في المؤشر العالمي )أي أن جميع األنواع في المنطقة مصنفة باعتبارها منقرضة( 0

باعتبارها أقل مدعاة للقلق؛ فقد توقف فقدان التنوع أدنى مساهمة في المؤشر العالمي )أي أن جميع األنواع في المنطقة مصنفة  1
 البيولوجي(

 

 مصادر المعلومات
  يتعين على البلدان تحديد مصادر المعلومات.

                                                
46 thhvw://.twhthw..t.owu/w/uw/.:ht/tht/nu/:w/R:ht/tht-15-05-01.v/n 
 thhvw://sss.tP/.uth//ot//:tuwuotw/tov-13/tov-13-/:t-28-:t.v/n 28/ 13قرار اتفاقية التنوع البيولوجي رقم  47
لدولي لحماية الطبيعة، غالند، سويسرا. متاح على . االتحاد ا2015.1(. القائمة الحمراء لألنواع المهددة باألنقراض الصادرة عن االتحاد الدولي لحماية الطبيعة. اإلصدار 2015االتحاد الدولي لحماية الطبيعة ) 48

thhv://sss.u.ttw://uwh.owu. 
49 thhvw://.twhthw..t.owu/w/uw/.:ht/tht/nu/:w/R:ht/tht-15-05-01.v/n 
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 التقييم النوعي

 

 .15الجدول ترد بعض اإلرشادات العامة لتفسير مؤشر القائمة الحمراء في  تفسير المؤشر 

 
إرشادات تفسير اتجاهات المؤشر األحمر15الجدول 

53 

 التفسير االتجاه بمرور الوقت

 البيولوجي يتزايد(يتدهور المعدل المتوقع النقراض األنواع في المستقبل )أي أن معدل فقدان التنوع  تنازلًيا

المعدل المتوقع النقراض األنواع )أي أن معدل فقدان التنوع البيولوجي يتناقص(. ولكن فقدان التنوع البيولوجي لم يتراجع  تصاعدًيا
 يتوقف.

 يظل المعدل المتوقع النقراض األنواع دون تغيير. ولكن فقدان التنوع البيولوجي لم يتوقف. الخط األفقي

 

للحصول على مساعدة إضافية في التفسير، فإننا نحث البلدان على صياغة مجموعة بيانات مؤشر القائمة الحمراء الخاص بها في  
مثاالً على الرسم البياني لمؤشر  5الشكل بعد تنزيل البيانات. ويوفر  /:t..شكل رسم بياني. ويمكن تنفيذ ذلك باستخدام برنامج 

 t.95القائمة الحمراء، والذي يعرض بوضوح اتجاًها تنازلًيا. وُيظهر التظليل الرمادي أن فواصل الثقة تبلغ 

حمراء، فإننا نحث البلدان على رغم صعوبة إرجاع عوامل عارضة محددة إلى التغيرات التي طرأت على مؤشر القائمة ال
توضيح األسباب المباشرة و/أو غير المباشرة وراء التغيرات الملحوظة. وينبغي اإلبالغ عن أي انحراف عن اإلرشادات المقدمة 

 وتبريره في عمود "التعليق" في جدول اإلبالغ. 

 
ا بنسبة توزيع كل نوع يحدث داخل البلد. مثال على مؤشر القائمة الحمراء 5الشكل  لبقاء األنواع، مرجحا

54
 

 )يبين الرسم البياني السنوات على المحور س ومؤشر القائمة الحمراء لبقاء األنواع على المحور ص(

 النقاط الساخنة/النقاط االمعة
في حالة تصنيف مؤشر القائمة الحمراء على المستوى دون الوطني، أو من خالل مجموعة تصنيفية أو عن طريق عملية 

المتعلقة بهذا المؤشر أكثر قابلية للتطبيق. ونحث البلدان النقاط الساخنة/النقاط االمعة تهديد على سبيل المثال، فإن تحديد مناطق 
 مفصلة لمؤشر القائمة الحمراء أم ال. اتبيانوجود مجموعات  على التأكد من

 المعلومات التكميلية
نحث البلدان التي تنتج مؤشر قائمة حمراء وطني على تحميله إلى نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ. وفي حالة استخدام 

 تقييم التنفيذالرسوم البيانية في تفسير المؤشرات، فإنه يتعين أيًضا تحميلها إلى نظام استعراض األداء و

                                                
 thhvw://.twhthw..t.owu/w/uw/.:ht/tht/nu/:w/R:ht/tht-15-05-01.v/nمقتبس من  53
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1O4 األهداف الطوعية 

 

 األساس المنطقي 

 

وبالتالي "توليد منافع بيئية عالمية عن طريق التنفيذ الفعال التفاقية األمم  1OSيمكن تحديد األهداف الطوعية لتحقيق المؤشر 
 المتحدة لمكافحة التصحر". 

 .1OSمستوى طموح البلدان في تحقيق المؤشر  2018سوف يعرض اإلبالغ لعام 

 

حدده بلدك، وحدد السنة المتوقعة لإلنجاز ومستوى التطبيق )على سبيل المثال، على  1OSاسرد أي هدف ذي صلة بالمؤشر  األهداف
 المستوى الوطني ودون اإلقليمي(.

 المعلومات التكميلية
قد اُعتمدت أو أُقرت رسمًيا مع بيان الجهة التي  1OSنحث البلدان على أن توضح ما إذا كانت األهداف المرتبطة بالمؤشر 

قامت بذلك إذا كانت اإلجابة بنعم )مؤسسة، هيئة حكومية، هيئة تنظيمية(. عالوة على ذلك، نحث البلدان على توضيح 
تنمية المستدامة وفرص تحقيق االستفادة والتآزر مع جداول أعمال بلدانهم الصالت المشتركة لهذه األهداف مع أهداف ال

 المعنية بالتنوع البيولوجي، فضاًل عن التعاون من خالل االتفاقات البيئية متعددة األطراف األخرى لتعزيز العمليات.

 

 



 األهداف االستراتيجية

 والثاني والرابعالمؤشرات اإلضافية لألهداف االستراتيجية األول 

3S 
 

 المؤشرات اإلضافية األهداف االستراتيجية األول والثاني والرابع

 

 األساس المنطقي 

 

من الممكن أن تساعد المؤشرات اإلضافية على المستويين الوطني ودون الوطني في تفسير وفهم المؤشرات المرتبطة بكل هدف 
 استراتيجي، ويمكن أن تعالج القضايا ذات الصلة محلًيا. 

ولي المحرز نحو تحقيق الهدف المؤشرات اإلضافية المستخدمة في البلدان والتقدم األ 2018سوف يحلل اإلبالغ لعام 
 االستراتيجي.

 

المؤشرات الوطنية ذات 
 الصلة 

نحث البلدان على تحديد المؤشرات التكميلية التي تعالج خصوصياتها الوطنية ودون الوطنية وستعزز تفسير المؤشرات 
 العالمية المشتركة. 

الجوانب الرئيسية لرأس المال المرتكز على  1O1-3و 1O1-2و 1O1-1على سبيل المثال، تتناول مؤشرات التقدم الثالثة 
األراضي، غير أنه قد توجد حاجة إلى مؤشرات إضافية إلجراء تقييم كامل لالتجاهات السائدة في خدمات النظم اإليكولوجية 

طنية وقد تشمل هذه مؤشرات / مقاييس ألهداف التنمية المستدامة األخرى أو المؤشرات الو 55المرتكزة على األراضي.
 األخرى. 

على الصعيد الوطني، يمكن أيًضا استخدام مؤشرات العمليات لرصد اإلجراءات المتخذة وبالتالي تقدير التقدم المحرز في 
 التنفيذ.

56من الممكن أن تكون المؤشرات اإلضافية كمية ونوعية )أي مؤشرات سردية( بطبيعتها.
 

 المعلومات التكميلية
 البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمؤشرات اإلضافية إلى نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ.نحث البلدان على تحميل 

في الحاالت التي ُتستخدم فيها المؤشرات المتعلقة بنوع الجنس لقياس التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف االستراتيجية األول 
إلى تقديم هذه المعلومات وتحميل البيانات ذات الصلة إلى نظام  والثاني والرابع واألهداف ذات الصلة، تتم دعوة البلدان

استعراض األداء وتقييم التنفيذ. ومن الممكن أن تشير المؤشرات المتعلقة بنوع الجنس، على سبيل المثال، إلى المساواة بين 
ن فرص التعليم والموارد والمعرفة. الجنسين وتمكين المرأة اجتماعًيا واقتصادًيا على قدم المساواة مع الرجل، واالستفادة م

، فنحن نحثها على تحميل هذه المعلومات إلى 557وإذا كانت البلدان تستخدم بالفعل مؤشرات، مثل مؤشرات التنمية المستدامة 
 نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ. 
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1-1O5  المساعدة اإلنمائية الرسمية الدولية الثنائية ومتعددة األطرافب المتعلقةاالتجاهات 

 

 األساس المنطقي 

 

سوف تجيب األطراف التي ال تنتمي إلى مرفق التنفيذ، أي شركاء التنمية، على األسئلة الواردة تحت هذا المؤشر. ويهدف 
 ( ODAالجدول إلى جمع بيانات من شركاء التنمية بشأن المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية )

 
 

( التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي DA8بالنسبة لألطراف األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية ) البيانات الكمية
(O.8D فإن هذا الجدول معبأ مسبًقا ،)التي نشرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان  58ببيانات معالم ريو للتصحر

(. وينبغي مراجعة هذه المعلومات وتعديلها إذا لزم األمر. وفي حالة تعديل البيانات، 8I1االقتصادي في نظام إبالغ الدائنين )
عين على األطراف من غير األعضاء في لجنة يتعين تحديد مراجع البيانات المنقحة تحت عنوان "مصادر المعلومات". ويت

  المساعدة اإلنمائية اإلبالغ عن التزاماتها الثنائية بالمساعدة اإلنمائية الرسمية بالنسبة لألنشطة ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية.
 

التي تعهدت بها في كل  يهدف هذا الجدول إلى جمع بيانات من منصات جمع البيانات بشأن المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية
سنة من السنوات األربع، من خالل منصات جمع البيانات لألنشطة ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية. وال ينبغي إدراج المساهمات 
المقدمة إلى المنظمات متعددة األطراف في هذا الجدول. وينبغي، عند االقتضاء، اإلبالغ عن المساهمات متعددة األطراف 

 طة ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية تحت "المعلومات التكميلية". المخصصة لألنش

 

 يرجى تحديد أي مصادر بيانات مستخدمة كمرجع للجدول أعاله. مصادر المعلومات
 

 
 

 

 

يرجى تقديم أية معلومات تكميلية تراها ذات صلة. ويمكن أن تشمل هذه المعلومات، على سبيل المثال، االتجاهات التي تؤثر على  المعلومات التكميلية
التزامات المساعدة اإلنمائية الرسمية لألنشطة ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية، والمساهمات المخصصة للمنظمات متعددة األطراف 

االتفاقية والنوع الرئيسي للمشاريع الممولة والقطاعات محل التركيز أو البلدان أو المناطق، إلخ. ويمكن لألنشطة ذات الصلة بتنفيذ 
 استخدام هذا الحقل أيًضا لتقديم إرشادات محددة لتفسير البيانات المبلغ عنها في إطار هذا المؤشر. 

لالتفاقية التي يمكن تعيينها لمجال واحد أو أكثر من في حالة تخصيص موارد مالية لدعم التنفيذ المراعي للمنظور الجنساني 
المجاالت األربعة ذات األولوية في خطة العمل للمسائل الجنسانية، تتم دعوة األطراف إلى تحميل هذه المعلومات. وفيما يلي 

التمكين االقتصادي؛ )ج( المجاالت األربعة ذات األولوية لخطة العمل للمسائل الجنسانية: )أ( المشاركة في صنع القرار؛ )ب( 
حقوق األراضي واستغالل الموارد؛ )د( بناء المعارف والقدرات. ويمكن تحديد المعلومات بالرجوع إلى مجال األولوية لخطة 

  العمل للمسائل الجنسانية والمبلغ المخصص حسب السنة.
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http://www.oecd.org/dac/environment-development/Annex%2018.%20Rio%20markers.pdf
http://www.oecd.org/dac/environment-development/rioconventions.htm
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2-1O5  الموارد العامة المحليةالمتعلقة باالتجاهات 

 

 األساس المنطقي 

 

سوف تجيب األطراف التي تنتمي إلى مرفق تنفيذ على األسئلة الواردة تحت هذا المؤشر. ويهدف المؤشر إلى تقديم نظرات 
 متبصرة في االتجاهات السائدة المتعلقة بإنفاق الموارد المحلية والعامة. 

 
 

االتجاهات السائدة في مقدار 
 التمويل المحلي للتصحر

فيما يتعلق بالسنوات األربع المحددة لهذا السؤال، ُيرجى اإلشارة إلى االتجاه الذي يصف التمويل على الصعيد الوطني المخصص 
 لألنشطة ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية. 

 

 

 يرجى تحديد أي مصادر بيانات مستخدمة كمرجع لإلجابة على السؤال السابق. مصادر المعلومات

يرجى تقديم أية معلومات تكميلية تراها ذات صلة. ومن الممكن أن تشمل هذه المعلومات، على سبيل المثال، العوامل المحركة أو  التكميليةالمعلومات 
األسباب وراء االتجاهات المشار إليها أعاله، وكيفية ارتباطها بتمويل تنفيذ االتفاقية، واألنواع الرئيسية للمشاريع، وكذلك 

لمجاالت أو المناطق دون الوطنية حيث تركز التمويل على المستوى الوطني إلى أقصى حد. ويمكن استخدام هذا القطاعات أو ا
 الحقل أيًضا لتقديم إرشادات محددة لتفسير البيانات المبلغ عنها في إطار هذا المؤشر.

لتي يمكن تعيينها لمجال واحد أو أكثر من في حالة تخصيص موارد مالية لتعزيز التنفيذ المراعي للمنظور الجنساني لالتفاقية ا
( المشاركة في صنع القرار؛ 1) (، على سبيل المثال،iASالمجاالت األربعة ذات األولوية في خطة العمل للمسائل الجنسانية )

دان إلى تحميل ( بناء المعرفة والقدرات، فإنه تتم دعوة البلS( حقوق األراضي واستغالل إلى الموارد؛ 3( التمكين االقتصادي؛ 2
هذه المعلومات. ويمكن تحديد المعلومات بالرجوع إلى مجال األولوية لخطة العمل للمسائل الجنسانية والمبلغ المخصص حسب 

  الشريك والسنة.

 

 

 
 
 

3-1O5  عدد شركاء التمويل المشتركب المتعلقةاالتجاهات 

 

 األساس المنطقي 

 

على األسئلة الواردة تحت هذا المؤشر. ويهدف هذا المؤشر إلى تقديم نظرات  يتعين على جميع البلدان األطراف اإلجابة
 متبصرة في االتجاهات السائدة المتعلقة بعدد شركاء التمويل المشترك ذات الصلة بتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر.

 

 

االتجاهات السائدة في عدد 
 شركاء التمويل المشترك

األربع المحددة لهذا السؤال، يرجى توضيح االتجاه السائد في عدد شركاء التمويل المشترك المشاركين في بالنسبة للسنوات 
 األنشطة ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية.

 

 يرجى تحديد أي مصادر بيانات مستخدمة كمرجع لإلجابة على السؤال السابق. مصادر المعلومات

معلومات تكميلية تراها ذات صلة. ومن الممكن أن تشمل هذه المعلومات، على سبيل المثال، العوامل المحركة يرجى تقديم أية  المعلومات التكميلية
وراء االتجاهات المشار إليها أعاله، وتأثيرها الملحوظ على التمويل الحالي والمستقبلي لتنفيذ االتفاقية، واألنواع الرئيسية 

طق التي ركز عليها الشركاء في التمويل ألقصى حد. ويمكن استخدام هذا الحقل أيًضا للمشاريع أو القطاعات أو البلدان أو المنا
 لتقديم إرشادات محددة لتفسير البيانات المبلغ عنها في إطار هذا المؤشر.

يينها في حالة إقامة شراكات استراتيجية للتمويل المشترك لتعزيز التنفيذ المراعي للمنظور الجنساني لالتفاقية التي يمكن تع
( 1) (، على سبيل المثال،iASلمجال واحد أو أكثر من المجاالت األربعة ذات األولوية في خطة العمل للمسائل الجنسانية )
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( بناء المعرفة والقدرات، فإنه S( حقوق األراضي واستغالل إلى الموارد؛ 3( التمكين االقتصادي؛ 2المشاركة في صنع القرار؛ 
تحميل هذه المعلومات. ويمكن تحديد المعلومات بالرجوع إلى مجال األولوية لخطة العمل للمسائل الجنسانية تتم دعوة البلدان إلى 

 والمبلغ المخصص حسب الشريك والسنة.
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4-1O5 الموارد المعبأة من مصادر تمويل مبتكرة، بما في ذلك من القطاع الخاص 

 

 األساس المنطقي 

 

سوف تجيب األطراف التي تنتمي إلى مرفق تنفيذ على األسئلة الواردة تحت هذا المؤشر. ويهدف هذا المؤشر إلى توفير نظرة 
 ثاقبة عن مقدار االستثمارات التي يتم تعبئتها من مصادر تمويل مبتكرة، بما في ذلك القطاع الخاص. 

 
 

الموارد ب المتعلقة االتجاهات 
تمويل المعبأة من مصادر 

 مبتكرة

 

بالنسبة للسنوات األربع المحددة لهذا السؤال، ُيرجى توضيح االتجاه السائد في مقدار الموارد المعبأة من مصادر تمويل مبتكرة، 
 بما في ذلك من القطاع الخاص، لألنشطة ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية. 

 

يوجد تعريف متفق عليه عالمًيا "لمصادر التمويل المبتكرة". ويقر ألغراض اإلجابة على هذا السؤال، ُتجدر اإلشارة إلى أنه ال 
، بقيمة استكشاف هذه المصادر. ويشير 2002توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، الذي اتفق عليه في مارس 

عين العام والخاص واآلليات تقرير صادر عن البنك الدولي إلى "التطبيقات غير التقليدية للتضامن والشراكات بين القطا
هو أبعد من البعد المالي  ( تدعم جمع األموال من خالل استغالل المصادر الجديدة وإشراك المستثمرين إلى ما1التحفيزية التي )

ويحدد  59( تقدم حلوالً مالية لمشاكل التنمية على أرض الواقع".2للمعامالت، كشركاء وأصحاب مصلحة في التنمية؛ أو )
األمم المتحدة اإلنمائي من خالل ورقة مناقشة صادرة مؤخًرا أربع فئات واسعة آلليات التمويل المبتكرة: الضرائب أو  برنامج

العوائد أو الرسوم اإللزامية األخرى على األنشطة العالمية؛ ومساهمات التضامن الطوعية؛ واألدوات المبكرة والقائمة على 
س المال الدولية؛ وضمانات الدولة، والحوافز بين القطاعين العام والخاص والتأمين الدين، مثل إصدار سندات في أسواق رأ
  60واآلليات األخرى القائمة على السوق.

 

 يرجى تحديد أي مصادر بيانات مستخدمة كمرجع لإلجابة على السؤال السابق. مصادر المعلومات

 

تراها ذات صلة. ومن الممكن أن تشمل هذه المعلومات، على سبيل المثال، العوامل المحركة يرجى تقديم أية معلومات تكميلية  المعلومات التكميلية
وراء االتجاهات المشار إليها أعاله، واألنواع الرئيسية للمشاريع أو القطاعات أو البلدان أو المناطق التي يركز عليها التمويل 

 إرشادات محددة لتفسير البيانات المبلغ عنها في إطار هذا المؤشر. المبتكر ألقصى حد. ويمكن استخدام هذا الحقل أيًضا لتقديم

 

 
 

                                                
59
البنك الدولي.  ."“snoituloS laicnaniF ot secruoS gnicnaniF morF :ecnaniF tnempoleveD gnitavonnI .2009نافين جيريشانكار.  

Sttp:pp/ocuments.8orl/6an7.orgpcurate/penpc9uuonsuwos0nccucopp/:pttS5nnn.p/:. 
60
. “20n2 ”?ecnaniF tnempoleveD ro: le/oM 8eN A :tnempoleveD ro: gnicnaniF evitavonnI :repat noissucsiDبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.  

Sttp:pp888.un/p.orgpcontentp/ampun/ppli6rareptoverted20le/uctionpDevelopmentd20Pooperationd20an/d20FinancepInnovativeFinancingdte6d20ver.p/: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/796631468340177673/pdf/WPS5111.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Poverty%20Reduction/Development%20Cooperation%20and%20Finance/InnovativeFinancing_Web%20ver.pdf
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 حول إطار التنفيذ 

 

يصف إطار التنفيذ أهداًفا محددة هامة لتحقيق األهداف االستراتيجية وتوفر عالوة على ذلك فرًصا لألطراف لتبادل المعرفة  نظرة عامة
المستوى الوطني. ويركز اإلطار على ثالثة مجاالت واسعة ويقسم هذه المجاالت إلى عدة أهداف تتراوح والخبرات المكتسبة من 

  أهداف على التوالي: 5و 3بين 

 أ( الموارد المالية وغير المالية 

ذ االتفاقية. وتتم تتم دعوة األطراف، في إطار هذا المجال، إلى وصف كيفية النجاح في تعبئة الموارد المالية وغير المالية لتنفي
دعوتهم كذلك لإلبالغ عن كيفية استخدام تحييد أثر تدهور األراضي كمحفز لالستفادة من االستثمارات وكيفية تحسين العمليات 

  والمؤسسات المالية الحالية و/أو المبتكرة.

 )ب( السياسة والتخطيط 

ن بينها تجارب األطراف في وضع برامج العمل الوطنية تندرج بعض الموضوعات التي يتعين اإلبالغ عنها تحت هذا المجال م
 وتنفيذها واإلشراف عليها ووضع السياسات والبيئات التمكينية واالستفادة من تضافر الجهور وتحسين التأهب لمواجهة الجفاف. 

 )ج( اإلجراءات على أرض الواقع 

خدمة لتحقيق اإلدارة المستدامة لألراضي وزيادة جهود ندعو األطراف إلى تبادل القصص حول ممارسات التنفيذ الناجحة المست
 اإلصالح و/أو إعادة تأهيل النظم اإليكولوجية وكيفية بناء األطراف ألنظمة فعالة لتبادل المعلومات والمعرفة.

المعني في نموذج اإلبالغ ، يجري اإلبالغ عن إطار التنفيذ من خالل عملية نوعية بشكل طوعي. وتم تنظيم القسم 2018في عام  نهج اإلبالغ 
 وفًقا للمجاالت الثالثة وأهدافها، ويتم توفير معلومات حول ما يلي ألغلب هذه المجاالت

 االستعداد لإلبالغ عن الموضوع، -

 نظرة عامة على بعض السمات األساسية من خالل سؤال )أسئلة( متعددة االختيارات،  -

 معلومات تكميلية حول الموضوع )تجارب البلدان في شكل نبذة وصفية(،  -

فيما يتعلق ببعض أقسام إطار التنفيذ، يوجد أيًضا قسم تستطيع من خالله األطراف التي تدعم جهات أخرى في عملية التنفيذ تقديم 
 قصصها حول كيفية تنفيذها ذلك وفي أي سياق. 

سوف ُتستخدم المعلومات المقدمة من خالل اإلبالغ حول إطار التنفيذ في الجلسات التفاعلية للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية. ويوفر  االستعراض 
دليل اإلبالغ نصائح بشأن المحتوى المحدد ونوع المعلومات المطلوبة في الموجزات السردية الخاصة بكل مجال/هدف ومن ثم 

بالغ مركزة حول األولويات الحالية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ويتيح التبادل الحيوي محدد المساهمة في تنفيذ عملية إ
 األهداف خالل الجلسات التفاعلية. 

اإلرشادات 
المذكورة في هذا 

 الدليل 

تفسير، ويتم توفير اإلرشادات حولها فقط تتسم العديد من األسئلة الواردة في أقسام نموذج اإلبالغ المتعلقة بإطار التنفيذ بأنها ذاتية ال
 لبعص المصطلحات المحددة التي قد تحتاج إلى توصيف. 

 فيما يتعلق بالموجزات السردية، ُتقدم النصائح حول المحتوى ونوع المعلومات المرجوة. 
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 الموارد المالية وغير المالية 

S0 
 

 
لتنفيذ االتفاقية من المصادر الدولية والمحلية والعامة والخاصة باإلضافة إلى زيادة تعبئة الموارد المالية وغير المالية الالزمة 

  تمويل المتعلق بالمناخ.الالمجتمعات المحلية، بما في ذلك مصادر التمويل غير التقليدية و

 

 مصطلحات السؤال األول: زيادة تعبئة الموارد 

 أو االئتمانالموارد المالية: على سبيل المثال، التمويل من المنح  -

 الموارد غير المالية: على سبيل المثال السلع أو المواد أو بناء القدرات أو وقت المتطوعين  -

 يرجى تحديد خانة واحدة فقط:  -

 مصطلحات السؤال الثاني: 

مصادر التمويل غير التقليدية: على سبيل المثال، االستثمارات الخاصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص أو  -
 لتحويالت المالية أو ضرائب التضامن أو ضمانات المخاطر أو التأمينات أو ما شابه ذلكا

التمويل المتعلق بالمناخ: صندوق التكيف، والصندوق األخضر للمناخ، والمجال المحوري لتغير لمناخ التابع لمرفق البيئة  -
ددة األطراف والثنائية المخصصة، وأسواق العالمية وصناديقه الخاصة التي تركز على المناخ، وصناديق المناخ متع

 الكربون. 

 يرجى تحديد كل الخانات ذات الصلة. 

يرجى تقديم معلومات عن تجربتك )تجاربك( المتعلقة بزيادة تعبئة الموارد المالية وغير المالية لتنفيذ االتفاقية. ويرجى عند  نبذة وصفية
وصف كل تجربة إدراج معلومات عن نوع الموارد التي تم تعبئتها ومصدر التمويل والغرض من التمويل )وصف مختصر 

ي اُستخدم لتعبئة الموارد. وُيرجى أن تشرح أيًضا كيف تمثل هذه التجربة زيادة في للمشروع / النشاط( والنهج / اإلجراء الذ
 تعبئة الموارد )ما المختلف بشأنها( وما الذي تعتبره العوامل الرئيسية للنجاح. 

كلمة )نحو صفحتين من النص  1000يجب تقديم كل تجربة يتم اإلبالغ عنها في شكل نص، ويجب أال يتجاوز هذا النص 
 (. 12العادي بحجم خط 

 

النبذة الوصفية حول 
 الدعم المقدم

ُيرجى تقديم مثال أو أكثر عن دعم بلدك لتعبئة الموارد المالية وغير المالية لتنفيذ االتفاقية في بلد آخر. ويرجى عند وصف كل 
مثال دعم تم تقديمه إدراج معلومات عن الشريك الذي تم دعمه ونوع الموارد التي تم تعبئتها ومصدر التمويل والغرض من 

النشاط( والنهج / اإلجراء الذي اُستخدم لتعبئة هذه الموارد. وُيرجى أن تشرح مدى نجاح  التمويل )وصف مختصر للمشروع /
 هذا المثال )ما المختلف بشأنه( وما الذي تعتبره العوامل الرئيسية للنجاح. 

العادي  كلمة )نحو صفحتين من النص 1000يجب تقديم كل مثال تقوم باإلبالغ عنه في شكل نص، ويجب أال يتجاوز هذا النص 
 (. 12بحجم خط 

 
 

 لزيادة اتساق االستثمارات وفعاليتها ومنافعها المتعددة كإطارفرصة استخدام تحييد آثار تدهور األراضي  االستفادة من 

 

استخدام تحييد أثر 
تدهور األراضي 
 لزيادة االستثمار 

 

من أهداف التنمية المستدامة وتفسيره بموجب اتفاقية  15.3المصطلحات: ُيشير مصطلح تحييد أثر تدهور األراضي إلى الهدف 
األمم المتحدة لمكافحة التصحر من خالل المشاركة في برنامج تحديد أهداف تحييد أثر تدهور األراضي على سبيل المثال. 

نهًجا يوازن بين الفقد المتوقع لألراضي المنتجة مع استعادة المناطق المتدهورة التي ويمثل مفهوم تحييد أثر تدهور األراضي 
صالت بين  األراضيُتبرز الفوائد المتعددة لألراضي وكذلك التحديات التي تواجهها أيًضا. وينشئ مفهوم تحييد أثر تدهور 

خ والتكيف معه وتعزيز التنوع البيولوجي واألمن استعادة األراضي واإلجراءات الرامية إلى التخفيف من آثار تغير المنا
 الغذائي، ويتناول أيًضا المسائل االجتماعية واالقتصادية مثل بناء القدرة على الصمود وتمكين المرأة. 

اق يتناول هذا القسم من اإلبالغ توضيح كيفية تأثير تطبيق مفهوم تحييد أثر تدهور األراضي/ التأثير على االستثمارات في السي
المذكور أعاله. ويتمثل الهدف من ذلك، على وجه الخصوص، في معرفة ما إذا كان تنفيذ مفهوم تحييد أثر تدهور األراضي قد 

  أتاح دعم األنشطة المتعلقة باألراضي من مصادر تمويل مختلفة وساعد في الجمع بين أنواع مختلفة من المستثمرين.

تجربتك )تجاربك( في استخدام تحييد أثر تدهور األراضي كإطار لتعزيز تماسك وفاعلية يرجى تقديم معلومات حول  نبذة وصفية
االستثمارات ومنافعها المتعددة. ومن الممكن أن تتضمن هذه التجارب، على سبيل المثال، دعم أنشطة األراضي من خالل 

بات والمياه وما شابه ذلك؛ أو إشراك مجموعة األعمال المعنية بالمناخ والتنوع البيولوجي والغا االستثمارات التي تستهدف
متعددة من مصادر التمويل )الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص وغيرها( في أنشطة األراضي. ويرجى، عند 
وصف كل تجربة، تضمين المعلومات المتعلقة بحجم االستثمار، متى أمكن، وسبل استخدامه )وصف موجز عن المشروع / 

األطراف المشاركة. ويرجى أن تشرح كيف أسهم مفهوم تحييد أثر تدهور األراضي في دعم تماسك وفعالية االستثمار النشاط( و
 و/أو مضاعفة أوجه االستفادة منه. 
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كلمة )نحو صفحتين من النص  1000يجب تقديم كل تجربة يتم اإلبالغ عنها في شكل نص، ويجب أال يتجاوز هذا النص 
  (.12العادي بحجم خط 

 
 

 
من صناديق  اأو غيره( FEG)مثل مرفق البيئة العالمية )أو المبتكرة /العمليات والمؤسسات المالية القائمة و استخدامتحسين 

 (جديدة أخرى 

 

تحسين العمليات 
والمؤسسات المالية 
  الحالية و/أو المبتكرة

 المصطلحات: 

 العمليات المالية الحالية: الميزانيات الوطنية والتعاون اإلنمائي الثنائي والمصارف اإلنمائية متعددة األطراف  -

العمليات المالية المبتكرة: التمويل المتعلق بالمناخ )صندوق التكيف، والصندوق األخضر للمناخ وصناديق المناخ متعددة  -
ناديق مرفق البيئة العالمية، وأسواق الكربون( أو االستثمارات الخاصة األطراف وثنائية األطراف المخصصة بخالف ص

والشراكات بين القطاعين العام والخاص أو التحويالت المالية أو ضرائب التضامن أو ضمانات المخاطر أو التأمينات أو 
 ما شابه 

العمليات والمؤسسات المالية الحالية و/أو المبتكرة. وقد يرجى تقديم معلومات عن تجربتك )تجاربك( في تحسين استخدام  نبذة وصفية
تتضمن هذه التجارب، على سبيل المثال، إدخال تحسينات على مناخ االستثمار )السياسات أو اللوائح أو الُنهج التي تسهل 

)تكامل تحييد أثر تدهور االستثمارات في تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر(؛ أو زيادة االتساق بين االلتزامات 
األراضي أو أنشطة األراضي في االعتبارات المالية لألولويات والقطاعات األخرى(؛ أو تحسين القدرة على إعداد مقترحات 

  مشاريع عالية الجودة.

مبتكرة أو ويرجى، عند وصف كل تجربة، تضمين معلومات عن نوع )أنواع( العمليات المالية التي تم تناولها )الحالية أو ال
مرفق البيئة العالمية أو غيرها( والتدابير التي تم اتخاذها لتحسين استخدام العملية المالية موضع االهتمام. ويرجى شرح مدى 
نجاح التدابير وبأي طريقة أدت إلى تحسين استخدام العملية المالية. ويرجى أن تشرح أيًضا ما الذي تعتبره العوامل الرئيسية 

  للنجاح.

كلمة )نحو صفحتين من النص  1000تقديم كل تجربة يتم اإلبالغ عنها في شكل نص، ويجب أال يتجاوز هذا النص يجب 
 (. 12العادي بحجم خط 

 

النبذة الوصفية حول 
 الدعم المقدم

المبتكرة في بلد يرجى تقديم مثال أو أكثر عن الدعم الذي قدمه بلدك لتحسين استخدام العمليات والمؤسسات المالية الحالية و/أو 
آخر. ويرجى، عند وصف كل مثال دعم تم تقديمه، تضمين معلومات عن نوع )أنواع( العمليات المالية التي تم تناولها )الحالية 
أو المبتكرة أو مرفق البيئة العالمية أو غيرها( والتدابير التي تم اتخاذها لتحسين استخدام العملية المالية موضع االهتمام. 

ح مدى نجاح التدابير وبأي طريقة أدت إلى تحسين استخدام العملية المالية. ويرجى أن تشرح أيًضا ما الذي تعتبره ويرجى شر
 العوامل الرئيسية للنجاح.

كلمة )نحو صفحتين من النص  1000يجب تقديم كل مثال تقوم باإلبالغ عنه في شكل نص، ويجب أال يتجاوز هذا النص 
 (.12العادي بحجم خط 
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، وتنفيذها وتنقيحها ورصدها بانتظام حسب االقتضاءأو الخطط الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية، /وضع برامج العمل و
 بوصفها أدوات فعالة لتنفيذ االتفاقية

 

هج تشاركية تضم العديد من أصحاب المصلحة أدوات تنفيذ االتفاقية. وقد تم وضعها من خالل نُ  تعد برامج العمل الوطنية إحدى  برامج العمل 
على المستوى الوطني ودون اإلقليمي واإلقليمي، وتتضمن خطوات وتدابير عملية ستسهم في مكافحة تدهور األراضي / 

طنية الخاصة بها وأعادت النظر فيها خالل التصحر وتخفيف آثار الجفاف. وقد وضعت العديد من األطراف خطط العمل الو
 السنوات األخيرة لمواءمتها مع االستراتيجية السابقة.

يرجى تقديم معلومات عن تجربتك )تجاربك( في وضع برامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية وتنفيذها وتنقيحها  نبذة وصفية
 تضمين معلومات عن نوع برنامج العمل والتدابير الرئيسية المتخذة فيورصدها بانتظام. ويرجى، عند وصف كل تجربة، 

وضعها أو تنقيحها أو رصدها بانتظام، والوضع الحالي / النتائج التي تحققت. ويرجى أيًضا أن تشرح كيف تدعم التدابير التي 
 حر، وما الذي تعتبره العوامل الرئيسية للنجاح. اُتخذت برنامج العمل ليكون أداة فعالة لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التص

كلمة )نحو صفحتين من النص  1000يجب تقديم كل تجربة يتم اإلبالغ عنها في شكل نص، ويجب أال يتجاوز هذا النص 
 (. 12العادي بحجم خط 

 
 

 
، بما في تدهور األراضي والتخفيف من آثار الجفاف/وتنفيذ الحلول لمكافحة التصحر لتعزيزوضع سياسات وتهيئة بيئات مؤاتية 

 ذلك الوقاية واإلغاثة والتعافي

 

السياسات والبيئة 
التمكينية لمعالجة 
التصحر وتدهور 
 األراضي والجفاف

لمكافحة تدهور األراضي / التصحر وتخفيف آثار الجفاف. ويعتبر السياسة والتدابير التشريعية يركز قسم اإلبالغ هذا على 
التصحر والجفاف من الكوارث بطيئة الظهور. وُتستخدم المصطلحات التالية تقليدًيا فيما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث 

 وتنطبق هنا على سياسات التصحر وتدهور األراضي والجفاف وتدابيرها التشريعية التي تتيح: 

 اية: األنشطة والتدابير الرامية إلى الحد من مخاطر الكوارث الحالية والجديدة؛الوق -

اإلغاثة: اإلجراءات المتخذة مباشرة قبل وقوع كارثة أو أثنائها أو بعدها مباشرة إلنقاذ األرواح والحد من اآلثار وضمان  -
 السالمة العامة وتلبية احتياجات البقاء األساسية لألشخاص المتضررين

ستعادة: استعادة أو تحسين سبل العيش والصحة، فضالً عن األصول والنظم واألنشطة االقتصادية والمادية واالجتماعية اال -
والثقافية والبيئية للمجتمع المتأثر بالكوارث، بما يتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة و"إعادة البناء بشكل أفضل"، لتجنب 

 منها.مخاطر الكوارث المستقبلية أو الحد 
 

في سياق تحييد أثر تدهور األراضي، ُيشار إلى مجموعة اإلجراءات / التدخالت ذات األولوية التي يمكن تخطيطها ثم تنفيذها 
استجابة لتدهور األراضي السابق أو المتوقع في المستقبل باسم "التسلسل الهرمي لالستجابة" لتجنب< خفض< عكس اتجاه 

 (.Sالشكل ) تدهور األراضي
 

يمكن استخدام هذا القسم من النموذج أيضاً لتبادل الخبرات المتعلقة بتنفيذ التسلسل الهرمي لالستجابة لتحييد أثر تدهور 
األراضي. وألغراض اإلبالغ، من المقبول أن تتساوي "الوقاية" مع "التجنب" و "اإلغاثة" مع "الحد" و "االستعادة" مع 

 "العكس". 
 

أيًضا لجمع معلومات عن تدابير السياسة المتعلقة بمشاركة المرأة واستغالل  2018بالغ لعام ُيستخدم هذا القسم من اإل
 األراضي.

يرجى تقديم معلومات عن تجربتك )تجاربك( في وضع السياسات والتدابير التشريعية لمكافحة تدهور األراضي / التصحر  نبذة وصفية
ى سبيل المثال، اللوائح التي تحد من إزالة الغابات أو إدارة الرعي، وإنشاء وتخفيف آثار الجفاف. وقد تتضمن هذه التجارب، عل

منطقة محمية، واللوائح التي تحظر استخدام بعض المواد الكيميائية أو سياسات الممارسات المتعلقة بتخطيط استخدام األراضي، 
اف، في اللوائح والسياسات العامة التي تغطي كل أو جمع المياه، والتأمين على المحاصيل، وما إلى ذلك، للحد من مخاطر الجف

الممارسات الزراعية واستخدام األراضي على المستوى الوطني، وحتى المستوى دون اإلقليمي )االتفاقات العابرة للحدود التي 
  تضمن تنقل الرعاة، إلخ ...(.

إقليمية( التي تغطيها السياسة أو التدبير  يرجى، عند وصف كل تجربة، إدراج معلومات عن المنطقة )وطنية / محلية / دون
التشريعي. ويرجى وصف السياسة أو التدبير التشريعي بإيجار؛ والجمهور المستهدف واألحكام الرئيسية والمؤسسة 

 اح. التي تتبناها. ويرجى أن تشرح أيًضا مدى نجاح التدبير في تحقيق هدفه، وما الذي تعتبره العوامل الرئيسية للنج )المؤسسات(

يمكنك أيًضا تقديم معلومات عن تجربتك )تجاربك( في تدابير السياسة المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في تنفيذ اتفاقية 
األمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد تشمل هذه التجارب، على سبيل المثال، تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرارات المتعلقة 

حقوق المرأة في األراضي أو استغالل الموارد ذات الصلة أو بناء قدرة المرأة على التنفيذ الفعال التفاقية  باألراضي أو تحسين
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األمم المتحدة لمكافحة التصحر. ويرجى، عند وصف كل تجربة، إدراج معلومات عن تدابير السياسة المتخذة؛ واألحكام 
دامها. ويرجى أن تشرح أيًضا مدى نجاح التدبير في تحقيق هدفه، وما الرئيسية والجهة التي اُستخدمت بواسطتها / مكان استخ

 الذي تعتبره العوامل الرئيسية للنجاح.

 ندعوك الستخدام التجارب من عملية تحديد أهداف تحييد أثر تدهور األراضي، عند االقتضاء. 

كلمة )نحو صفحتين من النص  1000يجب تقديم كل تجربة يتم اإلبالغ عنها في شكل نص، ويجب أال يتجاوز هذا النص 
 (.12العادي بحجم خط 

 

النبذة الوصفية حول 
 الدعم المقدم

يرجى تقديم مثال أو أكثر عن الدعم الذي قدمه بلدك في وضع السياسة والتدابير التشريعية لمكافحة تدهور األراضي / التصحر 
يح المنطقة )الوطنية / المحلية( التي تغطيها السياسة أو وتخفيف آثار الجفاف في بلد آخر. ويرجى، عند وصف كل مثال، توض

التدبير التشريعي. ويرجى وصف السياسة أو التدبير التشريعي بإيجار؛ والجمهور المستهدف واألحكام الرئيسية والمؤسسات 
 رئيسية للنجاح. التي تتبناها. ويرجى أن تشرح أيًضا مدى نجاح التدبير في تحقيق هدفه، وما الذي تعتبره العوامل ال

ويمكنك أيًضا تقديم معلومات عن الدعم الذي قدمه بلدك في وضع تدابير السياسة المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في 
في بلد آخر. ويرجى، عند وصف كل تجربة، إدراج معلومات عن تدابير السياسة  تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر،

ألحكام الرئيسية والجهة التي اُستخدمت بواسطتها / مكان استخدامها. ويرجى أن تشرح أيًضا مدى نجاح التدبير في المتخذة؛ وا
 تحقيق هدفه، وما الذي تعتبره العوامل الرئيسية للنجاح.

نص كلمة )نحو صفحتين من ال 1000يجب تقديم كل مثال تقوم باإلبالغ عنه في شكل نص، ويجب أال يتجاوز هذا النص 
 (.12العادي بحجم خط 

 
 

 
ذات الصلة وإدماج أنشطة مكافحة التصحر وتدهور األراضي والجفاف في الخطط الوطنية  التآزر أوجهاالستفادة من 

 ،حسب االقتضاء ،األخرى وغيرها من االلتزامات الدولية( oiR)باالتفاقيات البيئية متعددة األطراف وال سيما اتفاقيات ريو 

 .ازدواجية الجهود منعمن الفعالية و القدر األمثلتحقيق مع في إطار والياتها 

 

 المصطلحات: أوجه التآزر

االستفادة من أوجه التآزر: في األنشطة التي تركز على التصحر وتدهور األراضي والجفاف، توليد المنافع المتزامنة  -
  األطراف أو االلتزامات الدولية والقيمة المضافة إلى االتفاقات البيئية األخرى متعددة

دمج التصحر وتدهور األراضي والجفاف: في التخطيط والتنفيذ المتعلق باالتفاقات البيئية متعددة األطراف وااللتزامات  -
 الدولية، مما يضمن معالجة مسألة التصحر وتدهور األراضي والجفاف أيًضا حيثما أمكن

تجربتك )تجاربك( في االستفادة من أوجه التآزر ودمج التصحر وتدهور األراضي والجفاف في يرجى تقديم معلومات عن  نبذة وصفية
الخطط الوطنية المتعلقة باالتفاقات البيئية متعددة األطراف وااللتزامات الدولية. وقد تتضمن هذه التجارب، على سبيل المثال، 

لمناخ و/أو األهداف الوطنية للتنوع البيولوجي )أهداف آيتشي(، دمج المساهمات المحددة وطنًيا و/أو خطط التكيف بشأن تغير ا
في أهداف تحييد أثر تدهور األراضي أو خطط العمل الوطنية لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد تتضمن أيًضا 

الثالث وهدف التنمية المستدامة ( كنهج شامل لتحقيق أهداف اتفاقيات ريو 1NRاألراضي المستدامة ) استخدام ممارسات إدارة
 . 13المستدامة  التنميةوهدف  6و 3و 2و 1بشكل أساسي بجانب األهداف ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة  15.3

ويرجى، لكل تجربة، اإلبالغ عن األنشطة أو الخطط )أهداف تحييد أثر تدهور األراضي أو التزامات أو خطط المناخ أو التنوع 
أو أهداف التنمية المستدامة أو اتفاقية عمل األمم المتحدة لمكافحة التصحر أو ما شابه ذلك( التي اُستخدمت وتضمين  البيولوجي

 ويرجى أيًضا توضيح شكل أوجه التآزر/طريقة توليدها وما الذي تعتبره العوامل الرئيسية للنجاح.  معلومات عن الصالت بينها.

كلمة )نحو صفحتين من النص  1000نها في شكل نص، ويجب أال يتجاوز هذا النص يجب تقديم كل تجربة يتم اإلبالغ ع
 (.12العادي بحجم خط 
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في السياسات االقتصادية والبيئية واالجتماعية بهدف زيادة تأثير تنفيذ  كما يجبالتصحر وتدهور األراضي والجفاف  إدماج

 االتفاقية وفعاليتها

 

عن تجربتك )تجاربك( في توحيد جهود مكافحة التصحر وتدهور األراضي والجفاف في السياسات  يرجى تقديم معلومات نبذة وصفية
االقتصادية والبيئية واالجتماعية. وتتضمن هذه التجارب، على سبيل المثال، استخدام اإلدارة المستدامة لألراضي للنهج 

لجنسين والبطالة والهجرة والتأهب للكوارث وكفاءة استخدام والسياسات المتعلقة بتوليد الدخل / الحد من الفقر والمساواة بين ا
  الطاقة أو الحفاظ على الحياة البرية، من بين أمور أخرى.

يمكنك عند وصف كل تجربة تضمين األساس المنطقي وراء توحيد جهود مكافحة التصحر وتدهور األراضي والجفاف في 
مات عن تغطية / مستخدمي السياسة، والعملية التي ُنفذت للتحضير السياسة موضع االهتمام. ويمكنك أيًضا تضمين معلو

لتوحيد جهود مكافحة التصحر وتدهور األراضي والجفاف والبت فيه. ويرجى أن تشرح كيف أدى توحيد جهود مكافحة 
ية بل وخلق قيمة التصحر وتدهور األراضي والجفاف في هذه السياسة على وجه التحديد إلى زيادة أثر وفعالية تنفيذ االتفاق

إضافية للسياسة باإلضافة إلى ما تعتبره العوامل الرئيسية للنجاح. ويمكنك الرجوع إلى السؤال أعاله المعني بوضع السياسات 
 لتوضيح المزيد حول بعض األمثلة المحددة التي قمت بتضمينها.

 عند االقتضاء. ندعوك الستخدام التجارب من عملية تحديد أهداف تحييد أثر تدهور األراضي،

كلمة )نحو صفحتين من النص  1000يجب تقديم كل تجربة يتم اإلبالغ عنها في شكل نص، ويجب أال يتجاوز هذا النص 
 (.12العادي بحجم خط 

 

 وضع سياسات وتدابير وأساليب إدارة بشأن التأهب للجفاف وتدبره، بما في ذلك خطط طوارئ بشأن الجفاف، وفقاً لوالية االتفاقية 

 

 المصطلحات:   وضع السياسات

خطة الطوارئ لمواجهة الجفاف: خطة وطنية أو دون وطنية توضح كيفية إدارة الجفاف، وما احتماالت حدوث الجفاف، وما 
 اآلثار المتوقعة والتدابير التي ُستتخذ للحد من آثاره. 

وخطط وطنية )دون وطنية( بشأن الجفاف والتدابير المتخذة وضع سياسات  يرجى تقديم معلومات عن تجربتك )تجاربك( في نبذة وصفية
للحد من مخاطر الجفاف. ومن الممكن أن تشمل هذه التجارب، على سبيل المثال، إنشاء آلية )هيئة( تنسيق بين أصحاب 

تقييم لخطر  المصلحة المتعددين حول التأهب لمواجهة الجفاف وإنشاء وصيانة نظام لرصد الجفاف واإلنذار المبكر، وإجراء
التعرض للجفاف وتقييم األثر على مختلف المستويات )على نطاق القطاع، اإلقليمي أو الوطني(، أو تنفيذ تدابير عملية للحد من 
مخاطر الجفاف )مثل تجميع المياه والتأمين على المحاصيل وممارسات الري، وما إلى ذلك(. وقد تتعلق هذه التجارب أيًضا 

اعية للمنظور الجنساني والتأهب وبناء القدرة على التكيف. وفي هذا الصدد، سوف تكون تجربتك )تجاربك( بإدارة الجفاف المر
  ذات أهمية خاصة للمسائل محل الدراسة والنهج/اإلجراء المستخدم لوضع خطط التأهب و/أو الطوارئ لمواجهة الجفاف.

ية/المحلية( لسياسة/تدابير مواجهة الجفاف وسرد الهيئات يمكنك، عند وصف كل تجربة، تضمين معلومات عن التغطية )الوطن
وأصحاب المصلحة الرئيسيين المشاركين في التنفيذ. يرجى إدراج وصف موجز لألهداف واألنشطة الرئيسية لسياسة/تدابير 

 اح. مواجهة الجفاف واإلجراءات المتخذة والنتائج المحرزة حتى اآلن. وشرح ما تعتبره العوامل الرئيسية للنج

ندعوك الستخدام التجارب من عملية تحديد أهداف تحييد أثر تدهور األراضي، عند االقتضاء. يجب تقديم كل تجربة يتم 
 (. 12كلمة )نحو صفحتين من النص العادي بحجم خط  1000اإلبالغ عنها في شكل نص، ويجب أال يتجاوز هذا النص 

 

النبذة الوصفية حول 
 الدعم المقدم

يرجى تقديم مثال واحد أو أكثر حول الدعم الذي ساهم به بلدك في وضع السياسات والتدابير والحوكمة الوطنية للتأهب لمواجهة 
الجفاف وإدارته في بلد آخر. ويرجى، عند وصف كل مثال حول الدعم المقدم، ذكر معلومات عن التغطية )الوطنية/المحلية( 

اج الهيئات وأصحاب المصلحة الرئيسيين المشاركين في التنفيذ. يرجى إدراج وصف موجز لسياسة/تدابير مواجهة الجفاف وإدر
لألهداف واألنشطة الرئيسية لسياسة/تدابير مواجهة الجفاف واإلجراءات المتخذة / النتائج المحرزة حتى اآلن. وشرح ما تعتبره 

 العوامل الرئيسية للنجاح. 

كلمة )نحو صفحتين من النص  1000في شكل نص، ويجب أال يتجاوز هذا النص يجب تقديم كل مثال تقوم باإلبالغ عنه 
 (.12العادي بحجم خط 
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 ممارسات اإلدارة المستدامة لألراضي إعمال 

 

ممارسات اإلدارة 
  المستدامة لألراضي

 لألراضي: يرجى اختيار كل الخانات ذات الصلةقائمة ممارسات اإلدارة المستدامة 

يمكن العثور على تعاريف ممارسات اإلدارة المستدامة لألراضي في مسرد المصطلحات المنشور على موقع نظام استعراض 
 األداء وتقييم التنفيذ. 

يرجى تقديم معلومات موجزة عن ممارسة واحدة أو أكثر من الممارسات الناجحة لإلدارة المستدامة لألراضي. ويرجى، عند  نبذة وصفية
وصف الممارسة، تضمين معلومات عن نوع الممارسة واألنشطة الرئيسية وأصحاب المصلحة الرئيسيين المشاركين والموارد 

ارسة )كيف تتجنب أو تخفض تدهور األراضي على المدى الطويل(، وما التي اُستخدمت. ويرجى شرح مدى نجاح هذه المم
 الذي تعتبره العوامل الرئيسية للنجاح. 

 ندعوك الستخدام التجارب من عملية تحديد أهداف تحييد أثر تدهور األراضي، عند االقتضاء.

كة العالمية لُنهُج وتكنولوجيات حفظ يمكن إضافة وصف كامل ألفضل الممارسات إلى قاعدة المعارف المخصصة من خالل الشب
 thhv://2tos/:/u:..ttt/.uth/_O8Ao-1NRالموارد. وتوجد معلومات تفصيلية عن كيفية اإلرسال على: 

 

 

النبذة الوصفية حول 
 الدعم المقدم

يرجى تقديم معلومات موجزة عن مثال واحد أو أكثر حول الدعم الذي قدمه بلدك لتنفيذ ممارسات اإلدارة المستدامة لألراضي 
الناجحة في بلد آخر. ويرجى، عند وصف الممارسة، تضمين معلومات عن نوع الممارسة واألنشطة الرئيسية وأصحاب 

التي اُستخدمت. ويرجى شرح مدى نجاح هذه الممارسة )كيف تتجنب أو  المصلحة الرئيسيين المشاركين والفترة والموارد
 تخفض تدهور األراضي على المدى الطويل(، وما الذي تعتبره العوامل الرئيسية للنجاح. 

كلمة )نحو صفحة واحدة من النص العادي  1000يتجاوز هذا النص  يجب تقديم كل تجربة يتم اإلبالغ عنها كنص، على أال
(. وإذا كانت ممارستك مدرجة بالفعل في نظام الشبكة العالمية لُنُهج وتكنولوجيات حفظ الموارد أو قاعدة بيانات 12بحجم خط 

 مماثلة على اإلنترنت، فيرجى إدراج رابط لهذه الممارسة في هذه المساحة.

 
 

 وخدماته إعمال ممارسات اإلصالح واالستصالح بغية المساعدة على انتعاش وظائف النظام البيئي 

 

ممارسات االستعادة 
  وإعادة التأهيل

المصطلحات: تمثل االستعادة وإعادة التأهيل نهجين يهدفان إلى عكس تدهور األراضي وتحسين رأس المال الطبيعي القائم على 
  األراضي.

االستعادة: المساعدة في استعادة النظام اإليكولوجي الذي تعرض للتدهور من خالل إعادة إنشاء الهيكل اإليكولوجي  -
 السابق ووظيفته. 

 إعادة التأهيل: استعادة وظيفة النظام اإليكولوجي مع التركيز على توفير السلع والخدمات بدالً من االستعادة -

 

 نبذة وصفية

 
عن تجربتك )تجاربك( في تنفيذ ممارسات االستعادة وإعادة التأهيل. وقد تتضمن هذه الممارسات، على  يرجى تقديم معلومات

كل وإعادة التحريج، وما إلى آسبيل المثال، تجديد مغذيات التربة من خالل التعديل العضوي وتجميع المياه وتدابير مكافحة الت
 ذلك. 

وع الممارسة واألنشطة الرئيسية والنظام اإليكولوجي المعني، وأصحاب يرجى، عند وصف الممارسة، تضمين معلومات عن ن
المصلحة الرئيسيين المشاركين والموارد المستخدمة. يرجى شرح مدى نجاح هذه الممارسة )كيف تدعم استعادة وظائف 

كانت عملية االستعادة وإعادة  وخدمات النظم اإليكولوجية على المدى الطويل(، وما الذي تعتبره العوامل الرئيسية للنجاح. وإذا
التأهيل تشير إلى الحاالت / األمثلة المذكورة في السؤال حول اإلدارة المستدامة لألراضي، فيمكنك الرجوع إليها أو تفصيلها 

 بشكل أكثر تحديًدا إلى سؤال واحد أو أكثر.

 ند االقتضاء.ندعوك الستخدام التجارب من عملية تحديد أهداف تحييد أثر تدهور األراضي، ع

كلمة )نحو صفحتين من النص  1000يجب تقديم كل تجربة يتم اإلبالغ عنها في شكل نص، ويجب أال يتجاوز هذا النص 
 (. 12العادي بحجم خط 

 

النبذة الوصفية حول 
 الدعم المقدم

يرجى تقديم مثال أو أكثر عن الدعم الذي قدمه بلدك في تنفيذ ممارسات االستعادة وإعادة التأهيل في بلد آخر. ويرجى، عند 
وصف الممارسة، تضمين معلومات عن نوع الممارسة واألنشطة الرئيسية وأصحاب المصلحة الرئيسيين المشاركين والموارد 

http://knowledge.unccd.int/WOCAT-SLM
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ارسة )كيف تدعم استعادة وظائف وخدمات النظم اإليكولوجية على المدى المستخدمة. يرجى شرح مدى نجاح هذه المم
 الطويل(، وما الذي تعتبره العوامل الرئيسية للنجاح. 

كلمة )نحو صفحتين من النص عادي  1000يجب تقديم كل مثال تقوم باإلبالغ عنه في شكل نص، ويجب أال يتجاوز هذا النص 
 (.12بحجم خط 

 
 

 برامج لرصد وإدارة مخاطر الجفاف ونظم إنذار مبكر وشبكة أمان بشأنهااستحداث وتشغيل  

 

يرجى تقديم معلومات عن تجربتك )تجاربك( في تطوير وتشغيل إدارة مخاطر الجفاف ونظم الرصد واإلنذار المبكر وبرامج  نبذة وصفية
والخدمات اإلرشادية واالستراتيجيات الوطنية الحالية شبكة األمان. وقد تشمل هذه التجارب، على سبيل المثال، بناء القدرات 

التي تغطي إدارة مخاطر الجفاف وكيفية رصد نظم اإلنذار المبكر. وقد تتناول المعلومات األسئلة حول: ما اإلجراءات / 
فاف واإلنذار المبكر التحديات الحالية حول أنظمة اإلنذار المبكر في بلدك؟ ما اآلليات الحالية لنقل وتوصيل معلومات رصد الج

بين المؤسسات الوطنية في بلدك؟ ما أسباب / عوامل التأثر بموجات الجفاف في بلدك؟ ما المعايير المستخدمة لتحديد أولويات 
قابلية التضرر؟ ما التحديات الحالية، بوجه عام، أمام وضع سياسة وطنية لمكافحة الجفاف في بلدنا؟ وما الخطوات التي اُتخذت 

 ياسة لمكافحة الجفاف في بلدك؟لوضع س

يرجى، عند وصف كل تجربة، تقديم وصف موجز لنوع األنشطة واألشخاص المشاركين والهدف من األنشطة واإلجراءات 
 المتخذة. ويرجى تضمين نتائج األنشطة وما الذي تعتبره العوامل الرئيسية للنجاح، حيثما أمكن. 

 أهداف تحييد أثر تدهور األراضي، عند االقتضاء.ندعوك الستخدام التجارب من عملية تحديد 

كلمة )نحو صفحتين من النص  1000يجب تقديم كل تجربة يتم اإلبالغ عنها في شكل نص، ويجب أال يتجاوز هذا النص 
 (.12العادي بحجم خط 

 

النبذة الوصفية حول 
 الدعم المقدم

يرجى تقديم معلومات موجزة عن مثال واحد أو أكثر عن الدعم الذي قدمه بلدك لتطوير وتشغيل إدارة مخاطر الجفاف ونظم 
الرصد واإلنذار المبكر وبرامج شبكة األمان. ويرجى، عند وصف الممارسة، تضمين معلومات عن نوع الممارسة واألنشطة 

ن والفترة والموارد التي اُستخدمت. ويرجى شرح مدى نجاح هذه الممارسة الرئيسية وأصحاب المصلحة الرئيسيين المشاركي
 )كيف تتجنب أو تخفض تدهور األراضي على المدى الطويل(، وما الذي تعتبره العوامل الرئيسية للنجاح. 

من النص كلمة )نحو صفحة واحدة  1000يتجاوز هذا النص  يجب تقديم كل مثال يتم اإلبالغ عنه في شكل نص، ويجب أال
 (.12العادي بحجم خط 

 
 

 سبل العيش البديلة تشجيع 

 

تعزيز سبل العيش 
 البديلة

 المصطلحات:

 تشير سبل العيش البديلة في هذا اإلبالغ إلى 

الكفاف وتوليد الدخل باستخدام الموارد الطبيعية بطريقة )جديدة( تمنع أو تحد من تدهور األراضي. وقد يتضمن ذلك، على  -
 سبيل المثال، تنويع المحاصيل أو ممارسات الحراجة الزراعية أو الرعي بالتناوب أو النظم الزراعية البعلية والمروية. 

على الموارد الطبيعية بشكل مباشر. وقد يتضمن ذلك، على سبيل المثال، إنتاج السلع األنشطة المدرة للدخل التي ال تعتمد 
الحرفية وتوليد الطاقة المتجددة والسياحة البيئية وإنتاج النباتات الطبية والعطرية وتربية األحياء المائية باستخدام مياه 

 الصرف الصحي المعاد معالجتها.

 نبذة وصفية

 

ن تجربتك )تجاربك( في تعزيز سبل العيش البديلة. ومن الممكن أن تشمل هذه التجارب، على سبيل يرجى تقديم معلومات ع
المثال، بناء القدرات والخدمات اإلرشادية أو تقديم الحوافز أو تحسين البنى التحتية )الطرق واالتصاالت( أو دعم تجهيز المنتجات 

  و/أو التسويق.

يرجى، عند في وصف كل تجربة، تقديم وصف موجز للمنطقة/األشخاص المشاركين والهدف من األنشطة واإلجراءات المتخذة. 
ويرجى إدراج معلومات عن دور المرأة والشباب وعن التدابير المتخذة لتحفيز مشاركتهم في األنشطة. ويرجى تضمين نتائج 

 للنجاح، حيثما أمكن. األنشطة وما الذي تعتبره العوامل الرئيسية 

 ندعوك الستخدام الخبرات المستمدة من عملية تحديد أهداف تحييد أثر تدهور األراضي، حيثما كان ذلك ممكًنا.

كلمة )نحو صفحتين من النص العادي  1000يجب تقديم كل تجربة يتم اإلبالغ عنها في شكل نص، ويجب أال يتجاوز هذا النص 



 إطار التنفيذ 

 العمل الميداني 

S7 
 

 (.12بحجم خط 

 
 

 
نُظم لتقاسم المعلومات والمعارف وتسهيل الربط الشبكي بشأن أفضل الممارسات والنهوج الممكن اتباعها في تدبر إنشاء 

 الجفاف

 

نظم المعلومات وإقامة 
  الشبكات

المصطلحات: تشمل نظم تبادل المعلومات والمعرفة وتيسير إقامة الشبكات بشأن أفضل الممارسات والنهج المتبعة في إدارة 
الجفاف مجموعة كبيرة من االختيارات تتراوح من شبكات المزارعين على مستوى المجتمعات المحلية ومصارف البيانات 
الوطنية وشبكات تعلم األقران عبر البلدان المختلفة. وتضم هذه النظم مجموعة متنوعة من الوظائف، مثل تيسير االتصال 

لومات والتقنيات والتنسيق المؤسسي وتوفير البيانات والمعلومات العلمية وتشجيع والتنبيهات بشأن الجفاف وتبادل الخبرات والمع
  االرتقاء بالممارسات الجيدة.

يرجى إدراج نظم وشبكات تبادل المعلومات / المعرفة الوطنية أو دون الوطنية بشأن التأهب لمواجهة الجفاف، عند توافرها. 
ودون إقليمية ودولية في مجال التأهب لمواجهة الجفاف في بلدك. وإذا أمكن، قم  ندعوك أيًضا إلى إدراج نظم وشبكات إقليمية

بتضمين رابط لكل موقع إلكتروني للنظام/الشبكة. وستتم إتاحة القائمة، وكذلك الروابط، في القطب المعرفي التفاقية األمم 
  المتحدة لمكافحة التصحر.

 2018الشبكات بشأن مواجهة الجفاف، ُيستخدم هذا القسم من اإلبالغ لعام  باإلضافة إلى تبادل المعلومات والمعارف وإقامة
 لجمع معلومات حول دعم وصول المرأة إلى المعرفة والتكنولوجيا.

يرجى تقديم معلومات عن تجربتك )تجاربك( في إنشاء أو المشاركة في أنظمة لتبادل المعلومات والمعارف وتسهيل إقامة  نبذة وصفية
الشبكات حول أفضل الممارسات والُنهج إلدارة الجفاف. ندعوك أيًضا إلى تقديم معلومات حول تجاربك في تعزيز وصول 

 المرأة إلى المعرفة والتكنولوجيا. 

وصف كل تجربة، تضمين معلومات عن غرض وتغطية )المنطقة / السكان( نظام المعلومات / المعرفة أو الشبكة، يرجى، عند 
وإطار تركيزها / موضوعها إن وجد، ومعلومات اللغة )اللغات( التي يتوافر بها هذا الوصف مع وصف موجز لألنشطة 

 ئدتها حتى اآلن، وما الذي تعتبره العوامل الرئيسية للنجاح. الرئيسية. ويرجى شرح كيفية استخدام النظام / الشبكة ومدى فا

كلمة )نحو صفحتين من النص  1000يجب تقديم كل تجربة يتم اإلبالغ عنها في شكل نص، ويجب أال يتجاوز هذا النص 
 (. 12العادي بحجم خط 
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 1المرفق 

. التطابق بين فئات الغطاء األرضي المستخدمة في اإلبالغ التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ومخطط تصنيف الغطاء 1الجدول 
 وروبيةاألرضي المستخدم في مجموعة البيانات االفتراضية لمجموعة بيانات الغطاء األرضي لمبادرة تغير المناخ لوكالة الفضاء األ

 I1C SSEتسمية  I1C SSEرمز  DNSSNرمز  DNSSNتسمية 

 المساحات المغطاة

 باألشجار 

 

الغطاء الشجري، األشجار عريضة األوراق، دائمة الخضرة، مغلقة إلى مفتوحة  50 1
>(15)t 

 t(15الغطاء الشجري، األشجار عريضة األوراق، نفضية، مغلقة إلى مفتوحة )< 60

 t(S0الشجري، األشجار عريضة األوراق، نفضية، مغلقة )<الغطاء  61

 t(S0-15الغطاء الشجري، األشجار عريضة األوراق، نفضية، مفتوحة ) 62

الغطاء الشجري، األشجار رفيعة األوراق، دائمة الخضرة، مغلقة إلى مفتوحة  70
>(15)t 

 t(S0الخضرة، مغلقة )<الغطاء الشجري، األشجار رفيعة األوراق، دائمة  71

 t(S0-15الغطاء الشجري، األشجار رفيعة األوراق، دائمة الخضرة، مفتوحة ) 72

 t(15الغطاء الشجري، األشجار رفيعة األوراق، نفضية، مغلقة إلى مفتوحة )< 80

 t(S0)<، مغلقة فضيةنالغطاء الشجري، األشجار رفيعة األوراق،  81

 (S0t-15مفتوحة )الغطاء الشجري، األشجار رفيعة األوراق، نفضية،  82

 الغطاء الشجري، أنواع أوراق مختلطة )أوراق عريضة ورفيعة( 90

 t(t50( / غطاء عشبي )>50شجرة الفسيفساء والشجيرة )<  100

 t(t50( / شجرة وشجيرة )>50غطاء عشبي فسيفسائي )<  110 2 المراعي

 أراضي الجنيبات 120

 أراضي الجنيبات دائمة الخضرة 121

 أراضي الجنيبات النفضية 122

 األراضي العشبية 130

1S0 األشنيات والطحالب 

 t(15أشجار متفرقة )> 151

 t(15شجيرات متفرقة )> 152

 t(15غطاء عشبي متفرق )> 153

 الزراعية، البعليةاألراضي  10 3 األراضي الزراعية

 الغطاء العشبي 11

 الشجرة أو غطاء الشجيرات 12

 األراضي الزراعية، المروية أو التي اجتاحتها الفيضانات 20

t( / النباتات الطبيعية )شجرة، شجيرة، غطاء 50األراضي الزراعية الفسيفسائية )< 30
 t(50عشبي( )>

S0 ( / األراضي 50)شجرة، شجيرة، غطاء عشبي( )<  النباتات الطبيعية الفسيفسائيةt
 t(50الزراعية )>

 الغطاء الشجري، المائية أو المغمورة بانتظام في المياه العذبة أو شديدة الملوحة S 160 األراضي الرطبة

الغطاء الشجري، مائي، المغمورة بانتظام في المياه المالحة أو المياه شديدة الملوحة،  170
 المنغروف

 شجيرة أو غطاء عشبي، مغمورة، مياه عذبة / مياه شديدة الملوحة 180
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 المناطق الحضرية 190 5 االصطناعية األسطح

 المناطق المكشوفة 200 6 أراضي أخرى

 المناطق المكشوفة الموحدة 201

 المناطق المكشوفة غير الموحدة 202

 الثلج والجليد الدائم 220

 الكتل المائية 210 7 الكتل المائية

 

 . وصف فئات الغطاء األرضي المستخدمة لإلبالغ التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر 2الجدول 

تسمية 
DNSSN 

 I1C SSEتسمية 

المساحات 
المغطاة 
 باألشجار 

 

t( ويتكون من طبقة رئيسية من األشجار الطبيعية مع 15تشمل هذه الفئة أي منطقة جغرافية يكون الغطاء النباتي فيها سائًدا )الغطاء <
 t100 :t إلى 15غطاء بين 

 t؛15الغطاء الشجري من مغلق إلى مفتوح: < -

 t؛S0-15 الشجري:الغطاء  -

 t؛S0-100الغطاء الشجري المغلق:  -

 األشجار:من الممكن وجود أنواع أخرى من النباتات )شجيرات و/أو أعشاب(، حتى مع كثافة أعلى من 

 t(t50( / الغطاء العشبي )>50األشجار الفسيفسائية والشجيرات )<

t أو أكثر، وتشمل أشكال حياة الشجيرات والنباتات العشبية 15تشمل هذه الفئة أي مناطق جغرافية يسيطر عليها الغطاء النباتي بنسبة  المراعي
 و/أو والسافانا( أو مزيج منها بغض النظر عن األنشطة البشرية)مثل األعشاب والحشائش واألراضي العشبية والمراعي والسهوب 

 الحيوانية، مثل: الرعي وإعادة اإلدارة االنتقائية، إلخ؛ أو تتكون من أشكال الحياة من األشينات / الطحالب. وتوجد حالة تغطية منفصلة
 t من إجمالي الغطاء الخضري. 25قل بنسبة لألشينات / الطحالب يمكن تطبيقها فقط إذا كان شكل الحياة هذا ُيسهم على األ

 t. 15من الممكن أن توجد األشجار في شكل متناثر إذا كان غطاؤها أقل من 

 t(50أو األشجار )> t( والشجيرات50تشمل هذه الفئة أيًضا النباتات الطبيعية الفسيفسائية العشبية )<

 t )متناثر(:t15 و2ي الطبيعي فيها بين تشمل هذه الفئة أيًضا أي مناطق جغرافية كان الغطاء النبات

 t(؛15غطاء الشجيرات الطبيعية من مفتوح إلى مغلق )< -

 t(؛15غطاء النباتات العشبية الطبيعية من مفتوح إلى مغلق )< -

 t(.15نباتات طبيعية متناثرة )عشبية وشجيرات وأشجار( )> -

 t(t50( / شجرة وشجيرة )>50غطاء عشبي فسيفسائي )<

األراضي 
 الزراعية

 تشمل هذه الفئة أي مناطق جغرافية ذات غطاء سطحي مزروع سائد:

 المحاصيل العشبية؛ -

 المحاصيل الخشبية؛ -

تتكون هذه الفئة من طبقة رئيسية من النباتات العشبية المزروعة )الحشائش أو األعشاب(، بما في ذلك المحاصيل العشبية المستخدمة 
سية من محاصيل الشجيرات أو األشجار الدائمة المزروعة والتي تشمل كل أنواع البساتين والمزارع )أشجار للقش و/أو من طبقة رئي

 الفاكهة ومزارع القهوة والشاي ونخيل الزيت ومزارع المطاط وأشجار عيد الميالد وما إلى ذلك(. 

محاصيل مثل قصب السكر حيث يتم حصاد الجزء ويتم تضمين كل المحاصيل غير المعمرة التي ال تستمر ألكثر من موسمي نمو وال
 العلوي من النبات بشكل منتظم بينما يمكن أن يبقى نظام الجذر ألكثر من سنة في هذا الحقل في هذه الفئة. 

ر فترات تشمل هذه الفئة أيًضا المحاصيل الزراعية البعلية أو المروية أو ما بعد الفيضانات والمحاصيل المائية التي تظل في المياه عب
 طويلة خالل فترة زراعتها )مثل األرز غير المقشور واألرز المدي الجزري وأرز المياه العميقة(. 

 هكتار(. 2هكتار( إلى الحجم الكبير المتوسط )<  2تشمل هذه الفئة أيًضا حقول المحاصيل من الحجم الصغير )> 

 مزارع الغابات.تشمل هذه الفئة المناطق المزروعة باألشجار ألغراض التشجير و

 من الممكن وجود الغطاء النباتي، ويعتمد ذلك على مدة المالحظة خالل فترة المحاصيل.

تشمل هذه الفئة المحاصيل متعددة الطبقات أو المكونة من طبقتين على األقل من المحاصيل الخشبية أو العشبية المزروعة. توجد حالة 
بية )األشجار أو الشجيرات( وطبقة أخرى من المحاصيل العشبية )مثل أشجار الزيتون شائعة هي وجود طبقة واحدة من المحاصيل الخش

والبستنة المكثفة، وزراعة الواحات أو الزراعة األفريقية الساحلية التقليدية، حيث مع حقول القمح في منطقة البحر األبيض المتوسط 
 تكون الحقول العشبية مغطاة بأشجار النخيل وما إلى ذلك(.

 مل هذه الفئة أيًضا طبقات مختلفة من النباتات المزروعة جنًبا إلى جنب مع المناطق الكبيرة من النباتات الطبيعية:تش

 المحاصيل العشبية والخشبية المختلطة -

 t(؛t50( / الغطاء النباتي الطبيعي )>50المحاصيل الفسيفسائية )< -

 t(.50ل )> t( / المحاصي50النباتات الفسيفسائية الطبيعية )< -



 المرافق

 

50 
 

األراضي 
 الرطبة

تشمل هذه الفئة أي مناطق جغرافية انتقالية بين النظم األرضية والمائية الخالصة، حيث يكون المسطح المائي عادة عند السطح أو بالقرب 
 من األراضي المغطاة بالمياه الضحلة.

 المستنقعات واألحواض المائية(.يتأثر الغطاء النباتي بشكل كبير بالماء ويعتمد على الفيضانات )مثل 

t أو أكثر( التي تغمرها المياه بشكل 10 )تغطياألشجار أو الشجيرات أو النباتات العشبية  تشمل هذه الفئة أي منطقة تغلب عليها
يًضا موسمي أو دائم بالمياه العذبة الداخلية أو المالحة و/أو متوسطة الملوحة الموجودة في المناطق الساحلية أو في دلتا األنهار. وتشمل أ

بصفة الفيضان المنتظم )استمرار أشجار المنغروف الساحلية. وينبغي أن يستمر الفيضان لمدة شهرين على األقل في العام حتى يتسم 
شهًرا في العام(. ال تشمل هذه الفئة الغطاء النباتي المتواجد في إطار بيئة أرضية والذي تغمره المياه بشكل غير  12إلى  2المياه من 
 دوري.

 ويشمل ذلك:

 المستنقعات الداخلية، -

 السبخات الخثية، -

 المسطحات المدية. -

األسطح 
 االصطناعية

هذه الفئة من أي نوع من المناطق التي يسودها الغطاء السطحي االصطناعي كنتيجة لألنشطة البشرية. ومن الممكن أن تتواجد  تتكون
النباتات الطبيعية أيًضا، لكنها ال تمثل النمط السائد في حالة المساحات االصطناعية. وتشمل الفئة كذلك أي مناطق حضرية أو المناطق 

حدائق الحضرية أو المرافق الرياضية. وتشمل الفئة أيًضا المناطق الصناعية ومواقع التخلص من النفايات المرتبطة بها مثل ال
 واستخراجها:

 مواقع البناء )المدن والمناطق الحضرية الخضراء والبلدات والمواصالت وشبكات الطرق والسكك الحديدية واألراضي المرتبطة بها(، -

 مناطق الميناء والمطار، -

 استخراج المعادن )المناجم والمحاجر المفتوحة( أو التخلص من النفايات، -

 النسيج الحضري المستمر والمتقطع والوحدات الصناعية أو التجارية. -

تي ال تتمتع تشمل هذه الفئة أي منطقة جغرافية تهيمن عليها األسطح غير الحيوية الطبيعية )التربة العارية والرمل والصخور وغيرها( ال أراضي أخرى
t(. وتشمل S- 2بغطاء اصطناعي نتيجة لألنشطة البشرية وحيث يكون الغطاء النباتي الطبيعي غائًبا أو غائًبا تقريبا )يغطي أقل من 

 مناطق الصخور العارية والرمال والصحاري.

 رف األنهار واألراضي الملحية وغيرها(. تشمل هذه الفئة أيًضا المناطق التي تغمرها المياه الداخلية بانتظام )شواطئ البحيرات ومصا

 تستبعد هذه الفئة المناطق الساحلية المتضررة من حركة المد والجزر من المياه المالحة.

 ويشمل ذلك:

 ،والصحاريالشواطئ والكثبان الرملية  -
 المناطق الصخرية العارية،  -

 أشهر أو أكثر. 10الجليدية الدائمة لمدة تشمل هذه الفئة أي منطقة جغرافية تغطيها الثلوج أو األنهار 

شهًرا في السنة. وفي بعض الحاالت يمكن  12تشمل هذه الفئة أي منطقة جغرافية تغطيها الكتل المائية الداخلية مع استمرار المياه لمدة  الكتل المائية
تغطيها المياه بشكل طبيعي أو اصطناعي، مثل أشهر(. وتشير هذه الفئة إلى المناطق التي  10تجمد المياه لجزء من السنة )أقل من 

البحيرات و/أو األنهار. وتشمل المناطق التي تغطيها المياه بسبب بناء المنشآت الصناعية مثل الخزانات والقنوات والبحيرات 
 االصطناعية، وما إلى ذلك. وبدونها، لن تغطي المياه المنطقة.

تي تتكون على أساس الخصائص الجغرافية فيما يتعلق بالبحر )البحيرات ومصبات األنهار(. أيًضا الكتل المائية الساحلية ال تشمل الفئة
وألن النطاق الجغرافي للكتل المائية يمكن أن يتغير، يجب وضع الحدود بشكل متسق مع هذه الفئة وفًقا للحالة السائدة خالل السنة و/أو 

 عبر سنوات متعددة.

 ويشمل ذلك:

 الجداول )الطبيعية / االصطناعية، الدائمة / المتدفقة، الداخلية / البحر(البحيرات واألنهار و -

 الخزانات االصطناعية  -

 البحيرات الساحلية -

 مصبات األنهار -

 

  



 المرافق

 

51 
 

 2المرفق 

61 15.3.1. مخطط المعادالت المستخدمة في استخالص هدف التنمية المستدامة 1الجدول 
 

 المعادلة / المعايير وصف المعادلة رقم المعادلة

ضمن  htيتم تقدير المنطقة المتدهورة خالل فترة الرصد  .1
من خالل جمع كل وحدات  uفئة الغطاء األرضي 

المساحة ضمن فئة الغطاء األرضي التي تحدد أنها 
متدهورة باإلضافة إلى كل وحدات المساحة التي سبق 

 تحديدها بأنها متدهورة والتي ال تزال متدهورة؛

𝐴(𝑑𝑒𝑑𝑟𝑟𝐷𝑒𝐷)𝑛𝑖 = ∑ 𝐴
𝑡𝑐𝑒𝑐𝑖𝑟𝑖,𝑛

𝑖

𝑗=1

+ 𝐴
𝑡𝑐𝑡𝑖𝑛𝑖𝑟𝑐𝑖𝑟𝑖,𝑛

 

 حيث

A )D:uwt/:/)uSt  هي إجمالي المساحة المتدهورة في فئة الغطاء
 (t )ttفي سنة الرصد  uاألرضي 

A w:t:th uSt  هي المنطقة المحددة كمتدهورة في سنة الرصد
الحالية بعد تقييم ما ينطبق على الواحد ينطبق على الكل 

(1OAO)( للمؤشرات الفرعية )هكتار 

 uSt  الثابت هو المساحة التي سبق تحديدها كمتدهورة والتي
تظل متدهورة في سنة الرصد التالية لتقييم ما ينطبق على 

 ( للمؤشر الفرعي1OAOالواحد ينطبق على الكل )

المتدهورة من  uُتحسب نسبة نوع الغطاء األرضي  .2
 خالل؛

 

𝑃
𝑖,𝑛

=
𝐴(𝐷𝑒𝑑𝑟𝑟𝐷𝑒𝐷)

𝑖,𝑛

𝐴 (𝑡𝑜𝑡𝑟𝑡)
𝑖,𝑛

 

 حيث

S uSt  هي نسبة األراضي المتدهورة في هذا النوع من الغطاءu 
 ؛tفي فترة الرصد 

A )D:uwt/:/)uSt  هي المساحة الكلية المتدهورة في نوع الغطاء
 )هكتار(؛ tفي سنة الرصد  uاألرضي 

A )ooht/)uSt  هي المساحة الكلية لنوع الغطاء األرضيu  ضمن
 الحدود الوطنية )هكتار(

لفئات الغطاء  .ُيحسب تراكم األراضي المتدهورة عبر  .3
 من خالل؛ tاألرضي خالل فترة الرصد 

 

𝐴(𝑑𝑒𝑑𝑟𝑟𝐷𝑒𝐷)𝑖 = ∑ 𝐴(𝑑𝑒𝑑𝑟𝑟𝐷𝑒𝐷)𝑛,𝑖

𝑚

𝑛
 

 حيث

A )D:uwt/:/)t  هي المساحة الكلية المتدهورة في سنة الرصد
t)هكتار( 

A )D:uwt/:/)ut  هي المساحة الكلية المتدهورة في نوع الغطاء
 .tفي سنة الرصد  uاألرضي 

S.  ُتحسب النسبة اإلجمالية لألراضي المتدهورة على
 مجموع مساحة األرض من خالل؛

 

𝑃
𝑛

=
𝐴(𝑑𝑒𝑑𝑟𝑟𝐷𝑒𝐷)

𝑛

∑ 𝐴(𝑙𝑜𝑡𝑟𝑡)
𝑚

𝑖

 

 حيث

St  هي نسبة األراضي التي تدهورت على مجموع مساحة
 األرض؛

A)D:uwt/:/)t  هي المساحة الكلية المتدهورة في سنة الرصد
t )هكتار( 

A )ooht/) )هي المساحة الكلية داخل الحدود الوطنية )هكتار 

 .100يتم تحويل النسبة إلى قيمة مئوية بضربها في 
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