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 األطراف مؤتمر
 لجنة العلم والتكنولوجيا

 الدورة الثانية عشرة
 2015تشرين األول/أكتوبر  16-13أنقرة، تركيا، 

 من جدول األعمال املؤقت‘ 2‘)أ(3و‘ 1‘)أ(3البندان 
 السنتين المقبلة لفترة برنامج عمل لجنة العلم والتكنولوجيا

 2015متابعة خطة التنمية لما بعد عام 
التنميدددددة مدددددن  هدددددداف هددددددف تحقيددددد  صدددددد التقددددددم نحدددددو ر 

 به ةمقترنالغاية التدهور األراضي و ظاهرة يتعل  ب المستدامة
سدداهمة اخددت دام األراضددي وا ارتلددا بشددكل مسددتدام رصددد م

تغيدددر المنددداخ والت فيددد  مدددن   دددار  و فددد  فدددي التكيددد  مددد  
 النظم اإليكولوجية التنوع البيولوجي وخدمات

 اختعراض تنفيذ االتفاقية  لجنة
 الدورة الرابعة عشرة

 2015تشرين األول/أكتوبر  22-13أنقرة، تركيا، 
 )أ( من جدول األعمال املؤقت4البند 

تفاقيددددة وعمليددددة االخددددتعراض فددددي ضددددو  الاإلبددددمو بموجدددد  ا
 2015التنمية لما بعد عام  خطة

تحسددين اجددرا ات تبليددل المعلومدداتن ويددذلك نوعيددة و ددكل 
 التقارير التي تقدم الى مؤتمر األطراف

 

   
فددي ضددو  خطددة التنميددة لمددا  تفاقيددةالاوالتقيدديم ال ددا  برصددد ال تنقدديإ اطددار  

 3و 2و 1االختراتيجية : األهداف 2015بعد عام 
 

 مذيرة من األمانة  
 

 موجز 
للرصــد والتقيــيم يتــ:ل) مــن  )أ(  ، هنجــا  11-/م أ22وضــم مــؤألر األ،ــراب، قوجــ  مقــر    

 وادا هتــا املؤشــرا  لتحديــد آليــا ( ج) مؤشــرا ) ) ( ا،ــا  ممــاسيم  يكــم  بتشامــ  املؤشــرا )
 .احملل /الو،ين املكتوى على

، 11-/م أ23 سيئـــل التماعـــ  بـــو اليلـــوم والكيامبـــا ، املنشـــ:ة قوجـــ  املقـــر  وقـــد تناولـــت 
 .2015-2014املكائ  املتيلقل بالرصد والتقييم كجزء من برنامج عملها للمرتة 
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اجلـــزء األول )الماــــ  التـــا ( التقريـــر املر لــــ  ويتضـــمن جـــزأين. مــــن ســـا  الوةيقـــل  وتتـــ:ل) 
ـــا  اجلـــا و لتقيـــيم اجلـــدوى مـــن هنـــج الرصـــد والتقيـــيم ومـــن ا جـــراءا  املنشـــ:ة  لألمانـــل بشـــ:ن ا اتب

. وقـــــا أن ســـــا ا اتبـــــا  عـــــرو   ا،ـــــا  مشـــــرو  التيـــــادل   تـــــدسو  11-/م أ22املقـــــر    قوجـــــ
الشيميــل الــن أشــن أن يكــتجدم رــا هنــج الرصــد والتقيــيم  أيضــا  األ اضــ ، نــلن الماــ  التــا  يبحــ  

ومؤشـــرا  التقـــدم املتاـــلل بـــ  مـــن أجـــ   صـــد التقـــدم احملـــري    قيـــ  ســـدب مـــن أســـداب التنميـــل 
تيل  بتدسو  األ اض  والغايل املقرتنـل بـ . ومبـتىدعى كـ  مـن جلنـل اليلـم والتشنولوجيـا وجلنـل املكتدامل ي

علــــى دو ة  ا  هلــــا أةــــر ألن امبــــتيراف تنميــــا ا تماقيــــل او مناقشــــل التوصــــيا  الــــوا دة   الماــــ  التــــا  
 ا بالغ وا مبتيراف املقبلل.

ماعـــ  بـــو اليلـــوم والكيامبـــا  بشـــ:ن ويـــرد   اجلـــزء التـــا  )الماـــ  التالـــ ( تقريـــر سيئـــل الت 
. وقـد ثتـت سـا  اهليئـل مـا تنلـوو عليــ  ا دا ة 2015-2014مـن برنـامج عملهـا للمـرتة  1اهلـدب 

املكـــتدامل لأل اضـــ  مـــن امشانـــا  لتحقيـــ  أســـداب اتماقيـــل األمـــم املتحـــدة ملشانحـــل التاـــحر مــــم 
نـل اليلـم والتشنولوجيـا او النيفـر    قي  أسداب اتماقين  يو األاـريو   الوقـت تاتـ . ومبـتىدعى جل

جـا   ،الـوا دة   الماـ  التالـ  ،مقرت ا  سيئل التماع  بـو اليلـوم والكيامبـا  ترمـ  او  باعتبا سـا هنى
 قيـــ  أقاـــى قـــد  مـــن التـــ ي  بـــو اتماقيـــا   يـــو عـــن ،ريـــ  تشامـــ  جوانـــ  التقيـــيم والرصـــد تا  

 الالل.
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 معلومات  خاخية - والا  
 
للرصــــد والتقيــــيم يتــــ:ل) مــــن   جــــا  ، هن11-/م أ22وضــــم مــــؤألر األ،ــــراب، قوجــــ  مقــــر    -1
 2و 1 قيــ  األســداب ا مبــرتاتيجيل  جمموعــل دنيــا مــن مؤشــرا  التقــدم لتتبــم التقــدم احملــري ســو )أ(
الــوا دة   اةلـــل وا،ــا  اليمـــ  ا مبــرتاتيجيو للكـــنوا  اليشـــر مــن أجـــ  تيزيــز تنميـــا ا تماقيـــل  3و
 ا،ـــــــــــا  ممـــــــــــاسيم  يكـــــــــــم  بتشامـــــــــــ  املؤشـــــــــــرا )) (  )(1)( )ا مبـــــــــــرتاتيجيل(2008-2018)
 .احملل /الو،ين املكتوى على وادا هتا املؤشرا  لتحديد آليا  (ج)
ــم م  -2 المريــ  ا مبتشــا و املجاــ  املؤلــ) مــن اــكاء تقنيــو املشلــ)  الــاو وضــي  ،الــنهجوقــد صى

 قائمــا   ليشــون هنجــا  ، 10-/م أ19 قوجــ  املقــر  املنشــ:)المريــ  ا مبتشــا و(،  بتنقــي  مؤشــرا  تقيــيم األةــر
 .(2)البلدان األ،راب ا بالغ الاو يقم على عات على التجمي) من ع ء  قاد ا  أمبس علميل و  على
بالنكـــبل او املؤشـــرا  الـــن ا  يشـــون ا بـــالغ ضـــرو يا  أ ّ  و  الواقـــم، قـــر  مـــؤألر األ،ـــراب -3

او و،لـ  املكـتوى دون الـو،ين  ـ  توجد بشـ:هنا جمموعـا  بيانـا  عامليـل مو ـدة أشـن تماـيلها 
 ـــ  كمـــا  .قياس/مقيـــاس بـــدي بتقـــديرا  و،نيـــل لشـــ  م األمانـــل أن تـــزود البلـــدان األ،ـــراب املتـــ:ةرة

مــــن ســــا  التقــــديرا  الو،نيــــل أو   قــــا  البلــــدان األ،ــــراب املتــــ:ةرة علــــى التحقــــ  مــــؤألر األ،ــــراب 
 .ا مبتياضل عنها بامبتجدام بيانا  مكتقاة/حمتكبل و،نيا /حمليا  

البلـــدان األ،ـــراب املتـــ:ةرة علـــى امبـــتشمال جمموعـــل مؤشـــرا   مـــؤألر األ،ـــراب أيضـــا   شـــجمو  -4
أســــداب بامبــــتجدام  و ديــــديل علــــى املكــــتوى الــــو،ين/احملل  صــــمملشــــرتكل قؤشــــرا    يــــل و التقــــدم ا

 .11-/م أ22يتمدة   املقر  مؤشرا  التقدم امل
األمانـل أن تشيـ) بروتوكـول ا بـالغ ا ـاا لنيفـام امبـتيراف ، ،ل  مـؤألر األ،ـراب او وأا ا   -5

عـــك هنـــج الرصـــد والتقيـــيم امليتمـــد جـــدوى أن تقـــي م ، و 11-/م أ22 مقـــر للاألداء وتقيـــيم التنميـــا ونقـــا  
 .نتائج عمليا  ا اتبا بوأن تبلغ جلنل اليلم والتشنولوجيا   دو هتا التانيل عشرة  ،ا اتبا 

، 11-/م أ23 قوجـــ  املقـــر  ةاملنشـــ: ،سيئـــل التماعـــ  بـــو اليلـــوم والكيامبـــا وقـــد تناولـــت  -6
وعلــى وجــ   .(3)2015-2014لمــرتة مــن برنــامج عملهــا لكجــزء  املكــائ  املتيلقــل بالرصــد والتقيــيم

مـن برنـامج عمـ  سـا  اهليئــل سـو فمـن  اتمـاقين  يـو األاـريو أدلـل علميــل  1اةاـو،، كـان اهلـدب 
مكــاةل امبــتجدام األ اضــ  وادا هتـا بشــش  مكــتدام   التشيــ) مـم تغــ  املنــا  والتجميــ) مــن  علـى

 ف.م ا يشولوجيلآةا   و مظ التنو  البيولوج  وادما  النيف
_________________ 

 .11-/م أ22على النحو الوا د   مرن  املقر   (1) 
 (2) ICCD/COP(11)/CST/2 وCorr.1. 

ا جتمـــا  األول هلـــا  اهليئـــل    2015-2014اعتمـــد برنـــامج عمـــ  سيئـــل التماعـــ  بـــو اليلـــوم والكيامبـــا  للمـــرتة  (3) 
عملهـا   الوةيقــل  جوأشـن ا ،ـال  علـى مزيـد مـن امليلومـا  بشـ:ن اهليئـل وبرنـام .2014 زيران/يونيـ   24-26  

ICCD/COP(12)/CST/6. 
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 جزأين  ئيكيو من سا  الوةيقل وتت:ل)  -7
 عمـــــــال  األمانـــــــل  جتريـــــــ و االـــــــ لالاتبـــــــا  النتـــــــائج األوليـــــــلتـــــــرد   الماـــــــ  التـــــــا   )أ( 

 ، نـــلن تـــدسو  األ اضـــ مشـــرو  التيـــادل    ا،ـــا   اتبـــا  عـــروا . وقـــا أن 11-/م أ22 ملقر بـــا
امشانيـــل امبـــتجدام    ا بـــالغ عـــن التقـــدم احملـــري     يقـــيم نقـــي مـــن  يـــ  هنـــج الرصـــد والتقيـــيم 

.  تـــدسو  األ اضـــ مـــن  يـــ  امشانيـــل تلبيقـــ  علـــى أســـداب التيـــادل   تنميـــا ا تماقيـــل، بـــ  أيضـــا  
المبــــتنتاجا  والتوصــــيا  الــــوا دة   الماــــ  التــــا  أةــــر مباشــــر علــــى دو ة ا بــــالغ وا مبــــتيراف ول

جلنــل اليلــم والتشنولوجيــا وجلنــل امبــتيراف تىيــرف علــى هــ  نوهلــاا  .2016  عــام  ل الــن مبــتبدأاملقبلــ
يىيـرف علـى   املكـتقب   ا بـالغ، رـدب اعـداد مشـرو  مقـر  بشـ:ن ا نيهـا ميـا  نيفـر تتنميا ا تماقيل ل

 )لدو ة التانيل عشرة ملؤألر األ،رابا
سيئــل التماعــ  بــو اليلــوم  اليمــ  الــاو اضــلليت بــ نتــائج تــرد   الماــ  التالــ   ) ( 

ثتــــت ســــا  وقــــد  .(4)2015-2014مــــن برنــــامج عملهــــا للمــــرتة  1  ا،ــــا  اهلــــدب  لكيامبــــا وا
تماقيــل مــم  قيــ  ا اهليئـل مــا تنلــوو عليــ  ا دا ة املكــتدامل لأل اضــ  مـن امشانــا  لتحقيــ  أســداب 

ـــ  األدلـــل أســـداب اتمـــاقين  يـــو األاـــريو   الوقـــت تاتـــ .  الـــن تـــدعم ســـاا اليلميـــل و   ـــو تىلجا
، يتضــمن الماــ  التالــ  مــن ســا  الوةيقــل مقرت ــا  ICCD/COP(12)/CST/INF.1اللــريف   الوةيقــل 

 قيــ  أقاــى قــد  مــن التــ ي  بــو اتماقيــا   مــن أجــ  التماعــ  بــو اليلــوم والكيامبــا  وضــيتها سيئــل
او شنولوجيــا دعى جلنــل اليلــم والت يــو عــن ،ريــ  تشامــ  جوانــ  التقيــيم والرصــد تا  الاــلل. ومبــتى 

او مـــــؤألر بشـــــ:هنا  وتقـــــدي توصـــــيا  نيفـــــر   مقرت ـــــا  سيئـــــل التماعـــــ  بـــــو اليلـــــوم والكيامبـــــا ال
 .  ا قتضاء  ك األ،راب، 

  
اختبدددار نلدددج الرصدددد والتقيددديم الدددذا اعتمدددد  مدددؤتمر األطدددراف فدددي  ورتددده  - انياا  

 الحا ية عشرة: النتائج األولية
 

 ةدورة اإلبمو واالختعراض المقبللالمية توافر البيانات العمدى تقييم  - ل  
 
ـــــل ، 11-/م أ22للمقـــــر   ونقـــــا   -8 ـــــوانرامبتيرضـــــت األمان ـــــا  عامليـــــل  مـــــدى ت جمموعـــــا  بيان
ـــ  نتـــائج ســـاا ا مبـــتيراف    .ومـــا يتاـــ  رـــا مـــن مقـــاييس يتمـــدةؤشـــرا  التقـــدم الكـــتل اململ وتىلجا

 .را  الوةيقل املرن  األول

_________________ 

تــرد ميلومــا  عــن التقــدم احملــري   تنميــا األســداب األاــرى مــن برنــامج عمــ  سيئــل التماعــ  بــو اليلــوم والكيامبــا   (4) 
 ICCD/COP(12)/CST/2، وأيضـــــــــــــــا    الـــــــــــــــوةيقتو ICCD/COP(12)/CST/6  الوةيقـــــــــــــــل  2015-2014للمـــــــــــــــرتة 

 .ICCD/COP(12)/CST/4و
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    املال يفا  اليامل التاليل يأشن تقدو  ساا الادد  -9
 1باهلـــدب ا مبـــرتاتيج  التقـــدم تا  الاـــلل  ؤشـــرا املتيلقـــل قبيانـــا  ال تكـــتند )أ( 
اجتاســـــا  ميـــــد   الكـــــشان الـــــاين يييشـــــون دون اـــــي المقـــــر النكـــــ  و/أو التمـــــاو    ‘)أو 

ونـل   املنـا،  ا جتاسا  الكائدة   ا اول على ميـا  الشـر  امل:م‘و‘ الدا    املنا،  املت:ةرة
 تزايـــدوعلـــى الـــر م مـــن بيانـــا  أوليـــل لدا مبـــا  امبتقاـــائيل بشـــ:ن األمبـــر املييشـــيل.  او‘( املتـــ:ةرة

سنـــا  أســـاء اليـــا ، نـــلن  شـــ ألمبـــر املييشـــيل   بلـــدان   بشـــ:ن اعـــدد الد امبـــا  ا مبتقاـــائيل 
ملقا نــل اا تكــاو وقابليــل  تال:مكــ كمــا تىلــريف،  تهــا بشــش  عــامونوعيالبيانــا  وتــ ة    شــديدا   تباينــا  

تقــديرا  موةـــوو رـــا علـــى  ون بيانـــا  املاــاد  التقليديـــل تـــو  تتـــي   .البلـــدان وداالهــانيمــا بـــو 
 )دون الو،ين كتوىامل

)أو  2باهلــدب ا مبــرتاتيج  التقــدم تا  الاــلل  ؤشــرا املتيلقــل قبيانــا  تقــوم ال ) ( 
‘( ســـا  الكـــائدة   انتاجيـــل األ اضـــ  أو أدائهـــاا جتا‘و‘ نيمـــا رتـــ  الغلـــاء األ ضـــ ا جتاســـا  ‘

املتـــــونرة امبــــتبانل مشانيـــــل تاـــــ  علــــى ا مبتشـــــيا  عـــــن بيــــد. وتشـــــم  جمموعـــــا  البيانــــا  اليامليـــــل 
 على املكتوى دون الو،ين)لتماي  البيانا  منامببل بالتاا م وس   300-250 او

اجتاســـا  ‘)أو  3باهلــدب ا مبــرتاتيج  التقـــدم تا  الاــلل  مؤشــرا نيمــا رتــ   )ج( 
ومــا يــرتبي رــا مــن ‘( وتوييــم أنــوا  خمتــا ة اجتاســا  الــونرة‘و‘ خمزونــا  الشربــون نــوو األ ف و تهــا

 ،علــى التـــواا(‘ مؤشـــر الليــو  الكيــل اليـــامل ‘و‘ خمزونــا  الشربـــون اليضــوو   الرتبــل‘مقــاييس )أو 
 تتونر البيانا  على النحو التاا 

دعم ملجزونـــا  الشربـــون اليضـــوو   الرتبـــل لـــ عامليـــلتقـــديرا    املاضـــ  أىعـــد   ‘1‘
 كـــــا  انبياةـــــا  ةـــــا  أككـــــيد الشربـــــون احملتملـــــل مـــــن الرتبـــــل   ا،ـــــا  عمليـــــل 

لشــن  ،(5)واليفــروب املناايــل األ ضــ  مبــينا يوسا  تغــ  امبــتجدام األ اضــ /الغلاء
مــا وني .بيانــا  مشانيــلعلــى أهنــا يامليــل التقــديرا  ال مــن  تقــدام مبــوى قلــل قليلــل 

رتـــ  اللبقـــا  املشانيـــل اليامليـــل علـــى بـــا امرتا  الرتبـــل الـــن أشـــن تماـــيلها علـــى 
عنــــوان املكـــتوى دون الـــو،ين، تتـــايف جمموعـــل البيانــــا  األ ـــدث واألكمـــ   ـــت 

 )‘قاعدة بيانا  الرتبل اليامليل املنكقل‘
وقــد  .مؤشــر الليــو  الكيــل اليــامل نيمــا رتــ  جمموعــا  بيانــا  عامليــل   تتــايف أو  ‘2‘

مهمـــل بالنكـــبل او و يـــل و  التنو  البيولـــوج بديلـــل متاـــلل بـــ مقـــاييسامبتىششـــمت 
 ا تماقيل، لشن   تشن سنا  أو جمموعل بيانا  عامليل منامببل.

_________________ 

 (5) IPCC, IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Vol. 4 Agriculture, Forestry and Other 

Land Use. Task Force on National Greenhouse Gas Inventories (Geneva, IPCC, 2006)الينـوان  . متا ـل  
 .<www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html>التاا  
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وبالتاا، نلن مؤشرا  التقدم الو يـدة الـن توجـد بشـ:هنا جمموعـا  بيانـا  عامليـل أشـن تماـيلها  -10
املنشــ: قوجــ  ونقــا  لرجــراء نبغــ  اعتبا ســا الزاميــل نيمــا رتــ  ا بــالغ، علــى املكــتوى دون الــو،ين، والــن ي

ا جتاســا  الكــائدة ‘، و‘نيمــا رتــ  الغلــاء األ ضــ ا جتاســا  ‘، ســ   11-/م أ22مــن املقــر   7المقــرة 
 ‘.اجتاسا  خمزونا  الشربون نوو األ ف و تها‘و‘   انتاجيل األ اض  أو أدائها

ا  هلــلبلــدان األ،ــراب املتــ:ةرة تقــديرا  و،نيــل لتتي  األمانــل مبــ، 11-أ /م22للمقــر   ونقــا  و  -11
عـــدة أ،ـــراب    ا هتـــاالـــن أةلشـــوا   وامبـــتجابل  لمبدئيـــل ينبغـــ  ت:كيـــد صـــحتها. بيانـــا  كاملؤشـــرا   
ملكــاعدة مــؤألر ا ضــانيل اآلليــا  املؤمبكــيل  املينونــل فا جــراءا  أو 2 ــ  الر يــل  الو قــل  دســا علــى

ــــا ا تماقيــــل امبتيراضــــا  منتيفمــــا  األ،ــــراب    ــــل امبــــتيراف تنميــــا ف والــــن عرضــــتها جلامبــــتيراف تنمي ن
 مـــنأنـــ  لـــيس املقاـــود  املهـــم توضـــي مـــن  ،(6)  دو هتـــا التالتـــل عشـــرة ،أل ـــراف ا عـــالم ،ا تماقيـــل

تيكــ   امنــا جمــردحمــ  البيانــا  الو،نيــل، و أن  ــ  يامليــل البيانــا  الالبيانــا  املكــتمدة مــن جمموعــا  
  األ،ـــراب مبـــتبّت ، 11-/م أ22للمقـــر   . و  الواقـــم، وونقـــا     يـــا  البيانـــا  الو،نيـــل ا بـــالغ

و/أو ) ( عــ  امبــتبداهلا ببيانــا   ــداد علــى  )صــحل ســا  البيانــا أشــن ت:كيــد  )أ(مــا اتا كــان 
 ين.املكتوى الو،ين/احملل ) و/أو )ج( أشن امبتشماهلا ببيانا  أارى متا ل على املكتوى الو،

مؤشـرا   عـن،ـوع ،  بشش ، امشانيل ا بالغبلدان األ،راب املت:ةرة للمبتىتايف عن تلك،  ونضال   -12
با مبــتناد او نيفــم لــم البيانــا  ضــانيل ا املؤشــرا  الشميــل والوصــميل  وكــالك عــن التالةــل األاــرى التقــدم

 .  سا  البلدان على القيام بالك، وتشجام الو،ين ودون الو،ين كتويوعلى امل وقواعد البيانا  القائمل
مشــرو   ،   ا،ــا 11-/م أ22 يتمــد قوجــ  املقــر املوعــرو ااتبــا  هنــج الرصــد والتقيــيم،  -13

ا بـــــالغ عـــــن التقـــــدم احملـــــري   تنميـــــا  امبـــــتجدام    لتقيـــــيم جـــــدوى  تـــــدسو  األ اضـــــ التيـــــادل  
 . تدسو  األ اض وامشانيل تلبيق  على أسداب التيادل  ا تماقيل 

  
تحقيددد  هددددف مدددن  هدددداف التنميدددة المسدددتدامة يتعلددد   المحدددري فددديالتقددددم رصدددد  -با  

مقترنة بهالغاية البتدهور األراضي و 
 
مـــن  بلـــدا   16ملكـــاعدة  جتريبيـــا   ا  مشـــروع كـــر األمانـــل  اليـــا  يت ،(7)لهو يـــل كو يـــابـــدعم مـــن  -14

 هنــــج اتبــــا وانقــــت علــــى  التنميــــا ا قليمــــ  اةمكــــل الــــن مــــن مرنقــــا  (8)البلــــدان األ،ــــراب املتــــ:ةرة
_________________ 

 2 ـ  الر يـل  الو قـلدعت جلنل امبتيراف تنميا ا تماقيل،   دو هتـا التالتـل عشـرة، األ،ـراب او تقـدي تيليقـا  علـى  (6) 
ب   امبــتيراف تنميــا ا تماقيــل امبتيراضــا  اآلليــا  املؤمبكــيل ملكــاعدة مــؤألر األ،ــرا املينونــل فا جــراءا  ا ضــانيل أو

 11مشتـ  جلنـل امبـتيراف تنميـا ا تماقيـل،   اجتماعـ  امليقـود يـوم  وقـر   .2015 زيران/يونيـ   1ثلـول ف منتيفما  
، أعـد  2الو قل    الر يـل وبا مبتناد او  .2015ألوي/يولي   1املوعد او ساا ، ت:جي  2015 زيران/يوني   12و

 .ICCD/CRIC(14)/10 الوةيقلاألمانل 
   ا،ا  مباد ة تشانغوون. (7) 

شــــيل ،  رينــــادا،   ،الكــــنغال، اجلزائــــر، تشــــاد، بوتــــان، بــــيال وس، تركيــــابنمــــا، اةيوبيــــا، أ مينيــــا، اندونيكــــيا، ايلاليــــا،  (8) 
 .كومبتا يشا، ميامنا ، ناميبيا
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ويىمـــرتف أن  .صـــيا ل بـــرامج عملهـــا الو،نيـــل ومواءمتهـــا وتنميـــاساالتيـــادل   تـــدسو  األ اضـــ  أةنـــاء 
تماقيــــل )األســــداب ا مبــــرتاتيجيل وبــــرامج اليمــــ  امبــــتجدام األصــــول املجتلمــــل لاليشـــون مــــن املمشــــن 

 قيـــ  األســـداب  (    ديـــد و صـــد  ا بـــالغ عـــن التقـــدمامليتمـــد مـــن أجـــالرصـــد والتقيـــيم ا،ـــا  و 
 .  الو،ين كتوىعلى املامللمومبل للتيادل   تدسو  األ اض  

اهلـدب اليـامل   املتـ:ةرةعينـل ألتيليـل مـن البلـدان األ،ـراب  رتجمتىـ  أنسـو وسدب املشـرو   -15
 وآليـــنتنميـــا الا،ـــا    مبـــتمادة مـــنأســـداب ،وعيـــل و،نيـــل، باللتيـــادل   تـــدسو  األ اضـــ  او 

ويهـــــدب مشـــــرو  التيـــــادل   تـــــدسو   .تماقيـــــل   ا،ـــــا  عمليـــــل ا توالرصـــــد والتقيـــــيم املنشـــــ:
 مــن االلــ  او املكــاةل   التوصــ  او اتمــاو بــو األ،ــراب تقــر  ،  هنايــل امللــاب ،األ اضــ 

التيـــادل    ســـدب لتحقيـــ  ســـدب ،ـــوع  و،ـــين اـــا، رـــاالبلـــدان األ،ـــراب املتـــ:ةرة اعتمـــاد 
 دسو  األ اض .ت

لبحــوث امــم مركــز  با شــرتا  - األمانــل ــدد  ، 11-/م أ22املقــر  ملــا يــن  عليــ   وونقــا   -16
تــوانر البيانــا  مــن مــدى  املوةــوو رــا وقيامــتاملاــاد  اليامليــل  -التــابم للمموضــيل األو وبيــل املشــرتكل 

او امبــتيراف جمموعـــا   امبــتنادا  أعــال (. و  ألــ)-الماـــ  التــا  أجــ  مؤشــرا  التقــدم )انيفــر أيضــا  
مشـــرو  التيـــادل   تــــدسو  ،ـــالو األوا  املشـــا كون   ا جتمـــا  قـــر  ، القائمـــل يامليـــلالبيانـــا  ال

    هنج متد جباتبا  اجملموعل التاليل من مؤشرا  التقدم األ اض  امبتجدام 
  

 االتجاهات فيما ي ص اخت دام األراضي/الغطا  األرضي :1الدرجة 
 االتجاهات السائدة في انتاجية األراضي  : 2الدرجة 
االتجاهات في م زونات الكربون العضوا في التربة ب:2الدرجة 

  
هنـــج متـــد ج.   ا،ـــا  ويقـــوم ا،ـــا  املؤشـــرا  ســـاا علـــى امبـــتجدام كلـــ  للمؤشـــرا  التالةـــل  -17

املرا ــ  ،   مبــيما   امبــتجدام األ اضــ /الغلاء األ ضــ  مــا رتــ ا جتاســا  ني 1وتقــيس الد جــل 
او األ اضـــ   الغلــاء األ ضــ  شــب  اللبيييــلمكــا ا  مــن  ،علــى مبــبي  املتــالل )كامبــا نتقاليــل ا 
   انتاجيــل األ اضــ الكــائدة ا جتاســا  أ 2وتقــيس الد جــل  املكــا ا  ا صــلناعيل() اواملز وعــل و 

 ة ا انيفـــل ا دالتقيـــيم مـــدى تلبيـــ  تـــداب   أشـــن امبـــتجدام وســـ  مقيـــاس بـــدي  لتـــدسو  األ اضـــ  
، وســ  مرتبلــل ا جتاســا    خمزونــا  الشربــون اليضــوو   الرتبــل  2وتقــيس الد جــل  )(9)أل اضــ ل

_________________ 

بتـدسو  األ اضـ    أ لـ  األ يـان، نـلن سـا  اةكـا ة  صـا  ا نتـاج األواعلى الر م من  بـي اةكـا ة اليفـاسرة    (9) 
مـــتال  او تراجـــم احملاصـــي  علـــى األمـــد  اخنمـــاف كتانـــل الز اعـــلنقـــد يـــؤدو لـــى تـــدسو  األ اضـــ  )عالضـــرو ة   تـــدل ب
او  دائمـــا     يـــؤدو صـــا  ا نتـــاج األواا تمـــا  اللويـــ (، كمـــا أن  علـــى األمـــدنوعيـــل البيئـــل  لشنـــ   كـــنالقاـــ ، 

 (.لبيييلال   أ اض  الرع  اجلنيبا ي ) ، ومن أمتلل تلكتحكن )لا
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بنوعيـــــل الرتبـــــل وتكـــــم  بتقيـــــيم مـــــا ينـــــتج عـــــن مبيامبـــــا  التيـــــادل   تـــــدسو  األ اضـــــ  مـــــن  أصـــــال  
 .  (10)الشربون اليضووانيشامبا  هنائيل على تلو   أس املال الو،ين املكتقر من 

 صـــد ســـا  املؤشـــرا      بـــد مـــن أن عـــرو ، 11-/م أ22املقـــر  احملـــّدد   لـــنهج ل وونقـــا   -18
احمللـــ   كــتوىتحديـــد أنضــ  ا مبــرتاتيجيا  علـــى املول .مبــياو امبــرتاتيجيا  أومبـــم للرصــد واملكــاءلل

املكـــائ  رصـــد لدون الـــو،ين و الـــو،ين علـــى املكـــتويو مؤشـــرا  تشميليـــل سا، مـــن املهـــم وضـــم وتنميـــا
 املؤشـــرا  ا جتماعيـــلمـــن املمشـــن أن تـــونر مبـــبي  املتـــال، نيلـــى . بكـــياقا  و،نيـــل حمـــددة املتاـــلل

 .ا قتااديل ميلوما  تشميليل لتمك  اجتاسا  تدسو  األ اض و 
جموعــل مــن قتتيلــ  بيانــا  بالبلــدان املشــا كل د مشــرو  التيــادل   تــدسو  األ اضــ  وقــد يوا  -19

ااتبـا  علـى البلـدان اآلن تيشـ) البيانـا  الرقميـل( و و  ،كـ بيانا  املتجهـا  والـوا املاملؤشرا  )
 الــوا أ بــم مــن البلــدان اتبــا  هنــج علــى ملنهجيــل الــن اقرت هــا املشــرو ، ا  كــ و  .ؤشــرا املا،ــا  
    التيادل   تدسو  األ اض  او  ديد أسداب يقود

بشـــ:هنا و ديـــد كميتهـــا مـــم    ديـــد ا جتاســـا  الكـــلبيل و مبـــم اـــرائي 1اةلـــوة  ()أ 
 )وخما،ر  عالما  تدسو  األ اض بيان 

ايــا ا  ادا ة األ اضــ  الـن أشــن أن توقــ) ا جتاســا  الكــلبيل    ديــد 2اةلـوة  ()  
عمليـا  تـدسو  األ اضـ  أو جتنبهـا أو التقليـ  منهـا  ـدوث منـم ‘ 1‘أو تقل  مكا سا مـن اـالل  

 )(11)واصال ها املتدسو ة أل اض ااعادة ت:سي  ‘ 2‘او أقاى  د) و/أو 
 مـــن شـــ:ن األ،ـــر لت:كـــد إـــا اتا كـــانلامج اليمـــ  الـــو،ين نـــبر امبـــتيراف   3اةلـــوة  )ج( 

ـــــل واملاليـــــل ـــــل القانوني ـــــا ا  ا دا يـــــل و و  واليلمي احملـــــددة ادا ة األ اضـــــ  وقـــــ) ا جتاســـــا  الكـــــلبيل اي
 و  الوقت املنامب ) شش  نيالبقل  مكا سا  و/أو

_________________ 

 لمري  اليام  املمتويف با  اليضويل التابم للجمييل اليامل امليين ب:سـداب التنميـل املكـتدامل )الوةيقـلابا شا ة او تقرير  (10) 
A/68/970 املؤشــــــرا  املبــــــو   ا،ــــــا  امبــــــتجدام  تقــــــرتيفمــــــاكرة  جلنــــــل تنكــــــي  األنشــــــلل ا  اــــــائيل او(، قىــــــدمت
 3-15والغايــــل  15ســـدب التنميــــل املكـــتدامل     قيــــ  قيــــاس التقـــدم احملـــريلمـــن ســــا  الوةيقـــل  17و 16 المقـــرتو

لينيفـــر نيـــ   اتقنيــ اللجنـــل ا  اــائيل التابيـــل لألمــم املتحـــدة تقريـــر ا ، أصـــد  2015. و  آتا /مــا س املد جــل ضـــمن 
للمؤشـرا  املؤقتـل  ، يشـم  تقييمـا  2015دوليل بش:ن الل التنميل ملا بيـد عـام املماوضا  ا شوميل ال املندوبون أةناء

امبــــتجدام األ اضــــ /الغلاء نيمــــا رتــــ  ا جتاســــا  ‘تالةــــل لمؤشــــرا  الوعلــــى أمبــــاس ا مبــــتجدام الشلــــ  ل .املقرت ــــل
، أىد ج ‘   خمزونـا  الشربـون اليضـوو   الرتبـل ا جتاسـا ‘و، ‘ا جتاسا  الكائدة   انتاجيل األ اض ‘، و‘األ ض 

(. ومبـيتبم تلـوير ا،ـا  1-3-15)املؤشـر  3-15ومبىـج     ا،ـا  الغايـل ‘ اجتاسا  تـدسو  األ اضـ ‘ؤشر اليامل  امل
بلصـدا  التوصـيا   2016مؤشر أسداب التنميل املكتدامل مكا ا  متيدد املرا ـ  يبلـغ مر لتـ  النهائيـل   آتا /مـا س 

نري  اةـكاء املشـرت  بـو الوكـا   امليـين قؤشـرا  أسـداب . وقد عقد لجنل ا  اائيل التابيل لألمم املتحدةهائيل لالن
  ،الو ساا املكا . 2015 زيران/يوني   2و 1اجتماع  األول يوم   التنميل املكتدامل

 بالتيـــادل   تـــدسو  األ اضـــ  )انيفـــر الوةيقـــل المريـــ  اليامـــ  ا شـــوم  الـــدوا امليـــيناقرت هـــا  الـــنســـا  ســـ  اةيـــا ا   (11) 
ICCD/COP(12)/4.) 
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املتيلقــل بالتيــادل   تــدسو  األ اضــ  اللوعيــل   ديــد األســداب الو،نيــل  4اةلــوة  )د( 
 نميـــاتلواملـــوا د الاليمـــل الزمنيـــل المـــرتة  قـــا يشـــم  (املؤشـــرا  القابلـــل للقيـــاس نيمـــا رتـــ يـــك عنهـــا )امل
 .الكيامبل الياملو ردا ة ل احملددة يا ا اة
سو  األ اضـــ  بامبـــتجدام الـــنهج ديـــد اجتاســـا  تـــد  علـــى اليـــا  البلـــدان املشـــا كل وتيشـــ)  -20

علــــى وجــــ  اةاــــو، نريــــ  ادا ة املشــــرو     ديــــد ، ويكــــاعدسا ،املقــــرتيف   المقــــرة الــــوا دة أعــــال 
وكـــالك    ديـــد اجملـــا   الـــن ، األ ضـــ  مبـــتجدام األ اضـــ /الغلاء ل كامبـــاملرا ـــ  ا نتقاليـــل ا 
الـــن انيـــل ااتيـــا  التـــداب  التاـــحيحيل بلـــد امشمبـــتىتايف لشـــ  وبالتـــاا، ا نتاجيـــل.  ييفهـــر نيهـــا تراجـــم

 ب . ا قتااديل اةاصلو  أن تشون أكتر نياليل بالنيفر او اليفروب ا جتماعيلأشن 
مر لــل  ديــد أســداب التيــادل   قــد بلــغ د أو بلــيشــن   و ــ  وقــت نشــر ســا  الوةيقــل،  -21

ميلومــا  اضــانيل او األ،ــراب   الــدو ة التانيــل عشــرة ملــؤألر ومبــتىقّدم (. 4تــدسو  األ اضــ  )اةلــوة 
األ،ـــراب عـــن ،ريـــ  مـــواد اعالميـــل وأ ـــداث ميينـــل تتقامبـــم نيهـــا البلـــدان املشـــا كل جتا رـــا وآ اءســـا 

 سا  املك:لل.مياجلل    املض  قدما  مبىبى  واقرتا اهتا بش:ن 
  

 االختنتاجات والتوصيات -جيم 
 
وباالخدددتفا ة مدددن المشدددروع الجدددارا المتعلددد  بالتعدددا   فدددي تددددهور ن 2015علدددى مددددى عدددام  -22

ؤ درات التقدددمن والمتعلدد  بم 11-/م  22لمقدرر ا المنشددب بموجد إلجدرا  األراضدين اختبدرت األمانددة ا
 ن11-/م  22متطلبددددات اإلبددددمو عددددن المؤ ددددرات  انظددددر المقددددرر تددددي ت ددددص     تلددددك ال خدددديما وال

علددى تفصدديللا التحقدد  مددن تددوافر مجموعددات بيانددات عالميددة مو دددة يمكددن مددن خددم    7 الفقددرة
  ب  تقدددددديم تقدددددديرات وطنيدددددة الدددددى البلددددددان األطدددددراف المتدددددب رة  انظدددددر المسدددددتوى  ون الدددددوطني 

 ن وذلددك مددن خددم  تجميدد  المؤ ددرات عندددما تكددون مجموعددات 8 ن الفقددرة11-/م  22 المقددرر
 مشروع التعا   في تدهور األراضي.  رية فيالبيانات هذ  متوفرةن لصالإ البلدان المشا

ن التددي  تا تلددا األمانددةالمشددروع البياندات هددذا البلدددان المشدارية فددي ن تسددتعرض و اليداا  -23
و/ و  ب  يجدددد    صددددحة هددددذ  البياندددداتتبييددددد مددددن الممكددددن     مددددا اذا يددددان وخددددوف تقددددرر 

اخدددددتبداللا ببياندددددات تحددددددا  علدددددى المسدددددتوى الدددددوطني/المحلي  و/ و     يمكدددددن اخدددددتكماللا 
 لمستوى الوطني.ببيانات  خرى متا ة على ا

تحديددددد البياندددات وتجميعلددددا و وخددددبتلا عمليدددة المر لدددة األوليددددة مددددن اخددددتغرق  وقدددد  -24
 فدددي  2015 يار/مدددايو  - رألغدددراض اإلبدددمو عدددن التقددددم  دددوالي  ربعدددة   دددلر   دددبا /فبراي

البلدددان السددتة عشددر المشددارية فددي مشددروع التعددا   فددي تدددهور األراضددين وتطلبدد  المسدداعدة 
التكنولوجيددددة والمنلجيددددة مددددن مؤخسددددة مت صصددددة. ويتوقإدددد   ن تحتددددا  البلدددددان الددددى  ددددلرين 

عدددن ذلدددكن  الخدددتكما  عمليدددة االخدددتعراض وتبييدددد صدددحة البياندددات. وفضدددما  اضدددافيين تقريبددداا 
بشددبن تحديددد  هددداف وطنيددة باخددت دام  11-/م  22خددتجابة للطلدد  الددوار  فددي المقددررولم
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  وربدددإل اإلبدددمو الدددوطني بجلدددو  12 ن الفقدددرة11-/م  22مؤ دددرات م تدددارة  انظدددر المقدددرر 
 ن قددد 11ن الفقددرة 11-/م  22موا مددة برنددامج العمددل علددى نحددو تددام ورخددمي  انظددر المقددرر 

 .  م صصة وموار  بشرية ومالية نات محد ةقدر تحتا  األطراف الى وق  اضافين و 
تجميدد  يجددرا ختبددار الجاريددةن مددن المتوقدد   ن الالددى النتددائج األوليددة لمر لددة ا اخددتنا اا و  -25

ن واخددتعراض هددذ  البيانددات الفعليددة عمليددة اإلبددمو واالخددتعراضألغددراض التقددديرات الوطنيددة 
ن تسدددداعد المؤخسددددات    ددددريطةن 2016إلبددددمو الددددوطني فددددي عددددام لا مددددن  جددددل اواخدددت دام

 .  والمنلجيات ذات الصلة المناخبة البيانات بتوفير المعنية
 ICCD/COP(12)/4ويددذلك المقتر دددات الددوار ة فددي الو يقدددة  25-22وبمراعدداة الفقددرات  -26

بشدددبن عمليدددة اإلبدددمو  ICCD/CRIC(14)/10 والو يقدددة 2015خطدددة التنميدددة لمدددا بعدددد عدددام بشدددبن 
الدددورة الثانيددة عشددرة للجنددة العلددم والتكنولوجيددا والدددورة الرابعددة  فددي نألطددرافيمكددن لواالخددتعراضن 

يُعددرض علددى اعدددا  مشددروع مقددرر  عشددرة للجنددة اخددتعراض تنفيددذ االتفاقيددةن القيددام بمددا يلددي بلدددف
 بشبن اإلبمو في المستقبل:مؤتمر األطراف 

 ددددة بالنسددددبة الددددى مؤ ددددرات التقدددددم الثم تقددددرر  ن يكددددون اإلبددددمو ضددددرورياا  ن      
االتجاهدددددات السدددددائدة فدددددي انتاجيدددددة ‘و‘ الغطدددددا  األرضدددددي مدددددا ي دددددصاالتجاهدددددات في‘ ة:التاليددددد

 ‘.اتجاهات م زونات الكربون فوق األرض وتحتلا‘و ‘  ائلا/األراضي
طل  الى األمانة  ن تقومن بالتعداون مد  مؤخسدات مت صصدة ذات صدلةن ت ن   ب  

 ما يلي: ب
لمقاييس/المقددداييس البديلدددة المرتبطدددة بلدددذ  بشدددبن ا تجميددد  تقدددديرات وطنيدددة ‘1‘

لبلددان األطدراف محدد ة واتا تلدا لالمؤ رات مدن مجموعدات بياندات عالميدة 
لإلجدددرا  المحدددد  فدددي  وفقددداا  يبياندددات مبدئيدددة ينبغدددي تبييدددد صدددحتلان  المتدددب رة
  11-/م  22المقرر 

اعددددددا  مبدددددا م توجيليدددددة منلجيدددددة وتقدددددديم المسددددداعدة التقنيدددددة الدددددى البلددددددان  ‘2‘
ن بمددا فددي لاواخددت دامالمبدئيدة  األطدراف المتددب رة بشددبن تجميد  هددذ  البيانددات

  طوعيةوطنية  هداف  وض ذلك 
قددددرر  ن علددددى البلدددددان األطددددراف المتددددب رة تقددددديم تعليقددددات فددددي الوقدددد  ت ن      

طوعيدددددة طنيدددددة و لصدددددياغة  هدددددداف والمنلجيدددددة المقتر دددددة المناخددددد  علدددددى البياندددددات المبدئيدددددة 
اإلبددددمو وتحديددددد ن و ن عليلددددا اخددددتكما  عمليددددة لرصددددد والتقيدددديماات مؤ ددددر  اطددددار باخددددت دام

  2017األهداف بحلو  يانون األو / يسمبر 
وصددو  الددى الامكانيددة  اتا ددة ن تدددعو المؤخسددات الم تصددة ذات الصددلة الددى      

واتا تلددددا األماندددة فدددي تجميدددد  البيانات/التقدددديرات الوطنيدددة  مسدددداعدةالبياندددات والمنلجيدددات و 
 .  ين  ب  و     عم تالفرعي فقرتينعلى النحو المذيور في الواختعراضلان 
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اخت دام األراضدي وا ارتلدا علدى نحدو مسدتدام فدي التكيد   مساهمةرصد  - الثاا  
التندوع البيولدوجي وخددمات   فد   ار  وفي من ت في  وال م  تغير المناخ

النظم اإليكولوجية
 
لالتماقيــل ســ   كــو صــحل األ اضــ  وانتاجيتهــا وا مــا  عليهمــا،  ان األســداب األمبامبــيل -27

ومـن    قيــ  امبــتدامل مبــب  ككــ  الــريو   اجملتميـا  الريميــل. ويشــم  الكــي  او  قيــ  أســداب 
ا تماقيــــل أيضــــا  أســــداب اتمــــاقين  يــــو األاــــريو )اتماقيــــل التنــــو  البيولــــوج  واتماقيــــل األمــــم املتحــــدة 

املنـا (   الوقــت نمكــ ، وسـ   أن رــزن األ اضــ  الاـحيل واملنتجــل الشربــون   ا ،ا يـل بشــ:ن تغــ  
الرتبل وتـدعم انتـاج كتلـل ا يائيـل، وأن  ـد امبـتدامل انتاجيـل األ اضـ  مـن الضـغوا الراميـل او تومبـيم 
نلــاو الز اعــل، و ــد بالتــاا مــن ا تمــال ايالــل الغابــا  واألشــشال األاــرى لتحويــ  األ اضــ ) وســاا 

د علــــى  ايــــل خمــــزون الشــــا بون والتنــــو  البيولــــوج    الــــنيفم ا يشولوجيــــل اللبيييــــل. وتيـــــزي يكــــاع
إا مبــا  ا دا ة املكــتدامل لأل اضــ  )الــن تشــم  ا مبــتجدام ا شــيم لأل ــدة الشيميائيــل ومبيــدا  

 اضــــ  اآلنــــا  أو امبــــتبداهلا، نضــــال  عــــن تيزيــــز املــــواد اليضــــويل   الرتبــــل( التنــــو  البيولــــوج    األ
ـــل، ومـــن   نهـــ   الز اعيـــل وتقلـــ  او أدن  ـــد مـــن اآلةـــا  الكـــلبيل علـــى الـــنيفم ا يشولوجيـــل اللبييي
تكاسم   التجمي) من آةـا  تغـ  املنـا  و  ا مـا  علـى التنـو  البيولـوج  دااـ  املـزا   واا جهـا. 

ملــواد اليضــويل   وعــالوة علــى تلــك، تكــاعد إا مبــا  ا دا ة املكــتدامل لأل اضــ  الــن  ــانظ علــى ا
الرتبـــل و كـــنها علـــى التشيـــ) مـــم تغـــ  املنـــا  با ـــد مـــن قابليـــل التـــ:ةر بـــ ، بلـــرو منهـــا، علـــى مبـــبي  

 دو ا   املتـال، تيزيــز قـد ة الرتبــل علـى ا  تمــا  بامليــا . ولـالك تــؤدو ا دا ة املكـتدامل لأل اضــ  أيضــا  
ة تـــدسو  األ اضـــ  مـــن اـــالل ا دا ة   التاـــدو لتحـــدو األمـــن الغـــاائ . ومـــن   نـــلن ادا    ئيكــيا  

املكــتدامل لأل اضـــ  تونـــ  بـــو ماــاو اتماقيـــا   يـــو، وأســـداب التنميــل املكـــتدامل، ومبيكـــاعد تيزيـــز 
 ا دا ة املكتدامل للنيفم ا يشولوجيل الز اعيل على مياجلل سا  القضايا الرئيكيل.

يـــــرد   الوةيقـــــل و   سيئـــــل التماعـــــ  بـــــو اليلـــــوم والكيامبـــــاأجرتـــــ  ويلجـــــ   ليـــــ  أومبـــــم  -28
ICCD/COP(12)/CST/INF.1   تكـــــاعد األدلـــــل اليلميـــــل املهمـــــل علـــــى أن ا دا ة املكـــــتدامل لأل اضـــــ

)التشيـ) مـم تغـ  املنــا   اتماقيــل األمـم املتحـدة ا ،ا يـل بشـ:ن تغــ  املنـا  قيـ  أسـداب علـى  أيضـا  
التنـــو  البيولـــوج   ) مـــظ البيولـــوج تماقيـــل التنـــو  والتجميـــ) مـــن آةـــا  ( واألســـداب ا مبـــرتاتيجيل  

 املرتبلل را. لتنو  البيولوج ل أسداب آيتش و (. وادما  النيفم ا يشولوجيل
ضـــمان   مـــن التـــ ي  بـــو اتماقيـــا   يـــو الـــتالث قـــد  أقاـــى  لتحقيـــ أ ـــد الـــنهج يتمتـــ  و  -29

 .  ا تماقيا  التالثبتا  الالل تشام  جوان  الرصد والتقييم 
وادا هتـا )متلمـا  أوج  الت ي  بو سـا  ا تماقيـا  نيمـا رتـ  امبـتجدام األ اضـ وبالنيفر او  -30

، نقــد ثتــت جلنــل اليلــم والتشنولوجيــا مكــ:لل مــا اتا كانــت مؤشــرا  التقــدم التالةــل (27تبــو المقــرة 
تميــد أيضــا    بيــان مكــاةل األ اضــ   11-/م أ22القائمــل علــى ادا ة األ اضــ  وامليتمــدة   املقــر  

اعيــل والغابــا  واأل اضــ  األاــرى   التشيــ) مــم تغــ  املنــا  والتجميــ) مــن آةــا   و مــظ التنــو  الز  
 أل).-البيولوج . وترد نتائج ساا البح    الما  التال 



ICCD/COP(12)/CST/3 

ICCD/CRIC(14)/7 
 

 

GE.15-13105 13/30 

 

البيئـــل اليامليـــل والتقـــين التـــابم ملرنـــ   ليلمـــ  مبتشـــا و امريـــ  اال اقـــرتيفوبا ضـــانل او تلـــك،  -31
أوجـ  التـ ي  نيمـا بـو اتماقيـا   يـو   جمـا   ا ستمـام يبـّو  :قلمعلى التـلتقييم القد ة ا  ا،ا يا  هنج

 باء.-  الما  التال وترد نتائج ساا اليم   املشرت .
  

امكاندددات المؤ دددرات القائمدددة علدددى ا ارة األراضدددي فيمدددا ي دددص الرصدددد المشدددتر   - ل  
 التفاقيات ريو الثمث

 
ملجاا  لألمباس اليلم  لرمشانـا  املتشاملـل الـن تنلـوو عليهـا املؤشـرا   1يتضمن اجلدول  -32

التالةـــل القائمـــل علـــى ادا ة األ اضـــ  واملتيلقـــل بالتقـــدم احملـــري   تنميـــا ا تماقيـــل، مـــن  يـــ  عالقـــل ســـا  
 .يولوج تدسو  األ اض ، وتغ  املنا ، ونقدان التنو  الب  ونيما رتاملؤشرا  ببيضها البيض 

 
  1اجلدول   

اإلمكاندددات المتكاملدددة التدددي تنطدددوا عليلدددا المؤ دددرات الثم دددة القائمدددة علدددى ا ارة األراضدددي 
والمتعلقدددة بالتقددددم المحدددري فدددي تنفيدددذ اتفاقيدددة مكافحدددة التصدددحرن مدددن  يددد  عمقدددة هدددذ  

 األراضي وتغير المناخ والتنوع البيولوجي ص تدهور وفيما ي لا البعضبعضالمؤ رات ب
 
 األمبامب  املتشام  ؤشر القائم على ادا ة األ اض امل

االتجاهددددددات فيمددددددا ي ددددددص 
    الغطا  األرضي

أل اضـــــ  لالغلـــــاء األ ضـــــ  توييـــــم األنـــــوا  النباتيـــــل، وييشـــــس ا مبـــــتجدام البشـــــرو يبـــــو 
التغـ ا    الغلـاء األ ضـ  أول وألتـ   لز اعـل والغابـا  واملكـتو،نا  البشـريل.أل راف ال

تغيــــ  امبــــتجدام  وعلــــى، أو اصــــال ها/أو اعــــادة ت:سيلهــــا األ اضــــ  مؤشــــر علــــى تــــدسو 
نقـــدان  علــىالغلـــاء األ ضــ  وأشــن أن يــدل تراجــم  موائــ  ،بيييـــل. و وهلــا اواأل اضــ  

 تـدسو  األ اضـ  ونقـدانل مـر الـاو قـد يشـون نتيجـل، األالاو يونر ا مايـل الغلاء النبايت
ا جتاســا  ا عابيــل    أشــن أن تــدلو  املقابــ ، ومبــببا  أيضــا  لتماقمهمــا.  الرتبــل نوعيــل

 ـا   تراجـم تـواين بـو أشـن أن يـدل التـدسو  األ اضـ ، و  علـى تراجـمالغلاء األ ضـ  
تغــ ا    وقـد تـونر الالتيـادل   تـدسو  األ اضـ .  علـى و ـا   تزايـد  الغلـاء األ ضـ 

ــــا  تغــــ  ــــل أمبامبــــا  لرصــــد آة ــــل اللبييي  املنــــا  علــــى التنــــو  البيولــــوج  توييــــم األنــــوا  النباتي
غــــ ا  الغلــــاء وأشــــن لتلــــى التشيــــ) مــــم تغــــ  املنــــا . عالــــنيفم اللبيييــــل  ةتحديــــد قــــد  ول

تركيــزا   ــايا    تــؤةر أن تبــادل اللاقــل بــو األ ف والغــالب اجلــوو و أن تغــ  األ ضــ  
غــــ  وييــــدل ت الدنيئــــل   الغــــالب اجلــــوو، األمــــر الــــاو أشــــن أن يــــؤدو او تغــــ  املنــــا .

الغلـــــاء األ ضـــــ  اةـــــدما  املقدمـــــل او اجملتمـــــم البشـــــرو )متـــــ  تـــــون  الغـــــااء واألليـــــاب 
تغـــــ ا    (. وســـــو ينلـــــوو أيضــــا  علـــــى واةــــدما  التقانيـــــل مــــن قبيـــــ  المـــــر، الرتنيهيــــل
الـن دما  )مت  تنقيل امليـا ( اةتنيفيم   ادما  الدعم )مت  تدوير اليناصر الغاائيل( و 

ة لوجيـــلالـــنيفم ا يشو تونرســـا    مـــداال  أوليـــا  الغلـــاء األ ضـــ  ويشـــش  . اللبيييـــل واملكـــ ا
ـــــنيفم وقـــــ امبـــــتجدام األ اضـــــ املتيلقـــــل برائي اةـــــ مبـــــم  دى انتشـــــا  املنـــــا،  األ يائيـــــل وال

  انتاجيــل األ اضــ  الكــائدة كــاعد   تمكــ  ا جتاســا  وســو مــا يا يشولوجيــل واملوائــ ، 
نماجـــــل ديناميـــــا  النيفـــــام لالغلـــــاء األ ضـــــ  و  بـــــد مـــــن بيانـــــا  وخمزونـــــا  الشربـــــون. 

 الشتلـــــل األ يائيـــــللتقيـــــيم تغـــــ  ، و األ يائيـــــل لاجليولوجيـــــل الشيميائيـــــوالـــــدو ة ا يشولـــــوج  
ألشـــن بكـــب  امبـــتجدام األ اضـــ  واملما مبـــا  ا دا يـــل و/أو اليمليـــا  اللبيييـــل(، الـــن )

مــــداال   ضــــ  لغلــــاء األنقدانــــ . ويشــــش  االشربــــون أو  مــــن قيــــاس مــــدى تتبيــــتبــــدو سا 
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 األمبامب  املتشام  ؤشر القائم على ادا ة األ اض امل
 ديــــــد ااــــــائ  التنــــــو  البيولــــــوج   و األ اض /التاــــــحر  دسو   تقيــــــيم تــــــأمبامبــــــيا  

لتحديـد أيضـا  كـتجدم . وسو يى لت:قلمالنيفم على اقد ة سا  وادما  النيفم ا يشولوجيل و 
تقــدير تغــ  خمــزون الشربــون   الشتلــل يكــاسم بــالك    امبــتجدام األ اضــ ، و  تغــمــدى 

   قوائم جرد  ايا  الدنيئل. اللاين يششالن عنارين أمبامبيو، و  الرتبل األ يائيل
االتجاهددددددددات السددددددددائدة فدددددددددي 

  ب انتاجية األراضي  و   ائلا
 إــا،  ضــاا نتاجيــل لأل  للقــد ة  مــدلويــ  األالجتــا  ا  علــىانتاجيــل األ اضــ  يــدل التغــ    
الـنيفم ا يشولوجيـل علـى منـو النباتـا .  أداءلتغي  نوعيل الرتبل واملنـا  و الاانيل ييشس اآلةا  

 أيضـــا  بمينولوجيـــا احملاصـــي  والتقلبـــا  املو يـــل تـــداب  ا نتاجيـــلوعلـــى املـــدى القاـــ ، تتـــ:ةر 
مــن عتبــا    تمكــ  ا جتاســا  الكــائدة   ا نتاجيــل أاــاسا بيــو ا واجلمــاب الــن عــ  

تقيـــيم   أيضـــا   أةيـــلنتاجيـــل اجتاســـا  ا وتشتكـــ    صـــد اجتاســـا  تـــدسو  األ اضـــ .أجـــ  
ةاللبيييـل   الـنيفم شربـون بواليم الالتغ    قوة    التجميـ) مـن بالتـاا ، ومكـاةتها واملكـ ا

تيزيزسـا  ــدان انتاجيــل الرتبـل الز اعيــل و أن ا مــا  علـى تلـك، يضــاب او و  آةـا  تغــ  املنـا .
ةـا  اآلمـن يقلـالن او أقاـى  ـد  امـوبالتـاا نهتومبيم نلاو الز اعـل،   اجتا   وامن الضغ

لتغــــ ا    مــــد لاللويــــ  األ قــــد يبــــو الرصــــد، مــــن  و  علــــى الــــنيفم ا يشولوجيــــل اللبيييــــل.
ــــالــــن تانتاجيــــل األ اضــــ ،  أمنــــاا اللقــــس  مراعــــاةبيانــــا  اضــــانيل )متــــ  با مبــــتناد او ر مكا

، ساان املوائـ  أو تـدسو  األ ـدة(، نقـدامبـتجدام الرو أو إا مبا  املو يل و/أو التغي ا    
 نوعيل األ اض  والرتبل أو اصال ها.نضال  عن امبتيادة 

تجاهددات م زونددات الكربدددون ا
فوق األرض وتحتلا

    
تشامــ  اليمليــا  الــن  و  الرتبــلالشتلــل األ يائيــل    تغــ ا    خمزونــا  الشربــونتيشــس ال

. وبالتـاا، نهــ  الكيــلاملــواد اليضـويل جمميـا  الــن  ـدث   منـو النباتــا  واةكـائر   تـؤةر 
امبـــتجدام و   النيفـــام ا يشولـــوج  وصـــحل الرتبـــل واملنـــا ،تيشـــس أيضـــا  ا جتاســـا    أداء 

تغــ  ويكــاعد ســاا   الششــ) عــن اجتاســا  اليمليــا  الــن تمضــ  او  األ اضــ  وادا هتــا.
يكـــــاعد   ادا ة ســـــا   ، كمـــــا املنـــــا  والتاـــــحر/تدسو  األ اضـــــ  ونقـــــدان التنـــــو  البيولـــــوج

األنشــلل البشــريل، الشربــون اليضــوو   الرتبــل، او  ــد كبــ ، ب خمــزونويتــ:ةر تغــ   اليفــواسر.
 لرتبـــل.لا نتاجيـــل  لاقـــلال  متـــ  تغيـــ  امبـــتجدام األ اضـــ ، واملما مبـــا  ا دا يـــل الـــن تـــؤةر 

املرتبلــل بــدو ة  لعلــى النوعيــل اليامــل للرتبــلشربــون اليضــوو   الرتبــل مؤشــرا  ويشــش  خمــزون ا
هلــــا انيشامبــــا  وســــ  عوامــــ  الرتبــــل،  الرتبــــل الشلــــ  وبينــــل لرتبــــل، وامبــــتقرا اليناصــــر املغايــــل ل

، وعلـى انتاجيـل النباتـا ، و  هنايـل امللـاب ت كـ وقابليـل التيـرف للامليا ، نمات مباشرة على 
 لشربـــــونل جممــــم كربــــون الرتبــــل دو  ماــــد علــــى احملاصــــي    الكــــياقا  الز اعيــــل. ويـــــؤدو 

. وتيشــس خمزونــا  شربــونالتقــدير تــدنقا   مــن   نهــو مهــم  ، و بالوعتــ    الوقــت تاتــ و 
)الـن تيتمـد علـى انتاجيـل النباتـا ( املـواد اليضـويل مـداال  الشا بون   الرتبـل التـواين بـو 

والتاــدير املــادو الرتبــل الشائنــا  الدقيقــل   التحلــ  مــن اــالل عمــ  واةكــائر النالــل عــن 
تــرتاويف مــا بــو موامبــم وعقــود، أشــن او  ــد كبــ   نــرتا   و  والت كــ .اــالل الرشــ   مــن

ة علــى أمبــاس الــنيفم اللبيييــل و   خمزونــا  الشربــون تمكــ      الــن  ــدث التغيــ ا املكــ ا
تاــب  ، مــرتا  األ،ــولالشتلــل األ يائيــل النباتيــل )امليرونــل بامبــم فمتغــ  بكــرعلف(، لشــن   ال

قد تـ  علـى النيفـام، و علـى أداء بيءف( مؤشرا  أكتـر أةيـل بخمزونا  الشربون   الرتبل )فمتغ  
اجلمـــاب(، وبالتـــاا قد تـــ  علـــى تـــون  مبـــلم متـــ  ضـــلرابا  )ا  التـــ:قلم مـــمعلـــى التشيـــ) و 

 اللوي . وادمات  على املدى النيفام ا يشولوج 
 
 ل.مكاِة  شبشا    ساا الادد عن ،ري حمليل وو،نيل وعامليل تقييما  ا  جترو  الي )أ(

   ساا الادد. حمليل وو،نيل وعامليلتتايف  اليا  أمبالي  وبيانا  ومناتج وشبشا  من أج  اجراء تقييما   ) (
 وض  أمبالي  وبيانا  ومناتج   ساا الادد وينبغ  انشاء شبشا  مكاةل.ا  عرو  الي )ج(
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 ساتيتمدمبــهج الــن الــنى اليم بــالتوأشــن هلــا  املؤشــرا  القائمــل علــى ادا ة األ اضــ  أن تــدعم  -33
 قيــ    ا تماقيـل ا ،ا يــل بشــ:ن تغــ  املنـا  واتماقيــل التنــو  البيولــوج  مــن أجـ   صــد التقــدم احملــري 

 را  الوةيقل. ا ن   املرن  التيالوا د 2و 1  الششلو الغايا  املبيّنل ك:متلل و/أو  هماأسدان
آةــا  تغــ  املنــا ،  تجميــ)بتيهــدسا املتيلــ  با تماقيــل ا ،ا يــل بشــ:ن تغــ  املنـا  ولشـ  تمــ   -34

لنيفــام اليــامل  متغــ ا  املنــا  األمبامبــيل عــن ،ريــ  ا للقيــاس مــن اــالل دعــم قيــاسا  نهــ  تتبــم هنجــ
مؤشـرا ،   ا ا بـالغ عـنمـن االهلـأشـن مراقبـل قتابل عمليـا  تشون أشن أن  نال، (12)ملراقبل املنا 

وضــــيها المريــــ  الــــن  ماــــللاملتوجيهيــــل البــــاد    ا،ــــا  ، امل ،تشمــــ  تقــــديرللا  كمــــا أهنــــا تتبــــم هنجــــ
ــــــا  ــــــدوا امليــــــين بتغــــــ  املن ــــــ ال ،ا شــــــوم  ال ألمبــــــالي  اعــــــداد قــــــوائم جــــــرد  ــــــايا   املو ــــــد تلبي

، وىضــيت مبــاد  مــم تغــ  املنــا  التشي)ا تماقيــل املتيلــ  بــســا  ونيمــا رتــ  تيهــد  .(14)(13)الدنيئــل
بشـــ:ن الـــي التشيـــ) الو،نيـــل   ا،ـــا  ا تماقيـــل، تشـــم  عـــدة الـــوا  قـــد تشـــون توجيهيـــل تقنيـــل 

  اتماقيـــل التنـــو  البيولـــوجوقـــد أنشـــ:  . (16)(15)األ اضـــ  مميـــدة نيهـــاادا ة املؤشـــرا  القائمـــل علـــى 
املؤشـــرا  الرئيكـــيل  مـــن تتضـــمن جمموعـــل شـــاملل الـــنا مبـــرتاتيجيل  تهـــااو الا  امبـــتنادا  سرميـــا  ا،ـــا  

 لتنــو  البيولــوج ل تقيــيم التقــدم احملــري   تنميــا أســداب آيتشــ  ومؤشــرا  النــواتج وضــيت مــن أجــ 
 .(18)(17)أ بيل منها بامل ااصل على تقييم األ اض ، وتنلب  2010يام ل

رــا  املرنـ  التــا    ن الــوا دي) ( 1و)أ( 1مبـم اةــرائي املبينــل   الشـشلو مليــل   وتشـ  ع -35
ـــالوةيقـــل  أمـــر    اتماقيـــا   يـــو الـــتالث املتيلـــ  باأل اضـــ ج الرصـــد او أن مواجهـــل  ـــدو ادمـــاج هنى

 ني  منانم متبادلل.إشن عمليا  و 

_________________ 

 (12) GCOS, Implementation Plan for the Global Observing System for Climate in Support of the UNFCCC (2010 

update) (Geneva, World Meteorological Organization, 2010).  متا ل على الينوان التاا  
 <http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/gcos-138.pdf>. 

 .اتماقيل األمم املتحدة ا ،ا يل بش:ن تغ  املنا امليتمد   ا،ا   19-/م أ24املقر   (13) 
 (14) IPCC, IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Vol. 4 Agriculture, Forestry and Other 

Land Use. Task Force on National Greenhouse Gas Inventories (Geneva, IPCC, 2006) متا ـل علـى الينـوان .
 .<http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html>التاا  

 .اتماقيل األمم املتحدة ا ،ا يل بش:ن تغ  املنا امليتمد   ا،ا   17-م أ/5املقر   (15) 
 (16) Least Developed Countries Expert Group, National Adaptation Plans: Technical guidelines for the national 

adaptation plan process (Bonn, United Nations Framework Convention on Climate Change, 2012) متا ـل .
  على الينوان التاا 

<https://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/application/pdf/naptechguidelines_eng_high__res.pdf>. 
 .UNEP/CBD/COP/DEC/XI/3اتماقيل التنو  البيولوج  املقر  امليتمد   ا،ا   (17) 
 (18) CBD, Progress towards the Aichi Biodiversity Targets: An assessment of biodiversity trends, policy scenarios 

and key actions, CBD Technical Series No. 78, (Montreal, Secretariat of the Convention on Biological 

Diversity, 2014).  متا ل على الينوان التاا <https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-78-en.pdf>. 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html
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  ــــييو ــــدسا    التقــــدم التالةــــل ســــا  التشــــديد علــــى أن مؤشــــرا ا  املهــــم جــــدمــــن  ا  أن -36
. وتتوقــ) قيمــل ســا  املؤشــرا  علــى األ اضــ  أو منــانم ا دا ة املكــتدامل لأل اضــ  بتيقــد ديناميــا 

واملماـ     11-/م أ22 ا ،ا  املماسيم  الاو تلباـ  وتمكاـر ضـمن ، علـى النحـو احملـدد   املقـر 
 .ICCD/COP(12)/CST/INF.1 الوةيقل

  
 اطار تقييم القدرة على التبقلمن وخبل التكي ن والتحو  -با  

 
األ اضـــــ  وبنـــــاء قـــــد ة الـــــنيفم ادا ة دعـــــم التشيـــــ) القـــــائم علـــــى اجـــــراءا  اعتـىــــك  لقـــــد  -37

و املتمتلـو املتـداال دنواهلـ  قيـ بالغـل األةيـل مـن أجـ   مبـاد ا على الت:قلم ا يشولوجيل الز اعيل 
كـهم تأن  ردا ة املكـتدامل لأل اضـ وأشـن لـلتشي) مـم تغـ  املنـا  وا ـد مـن تـدسو  األ اضـ ، ا  

وبنــاء قـــد ة  ،األ اضـــ ادا ة التشيــ) القـــائم علــى و تــاج  صـــد التقــدم احملـــري    امبــهاما  كبـــ ا .نيهــا 
 .منامببل ديد مؤشرا  أو أ،ر مؤشرا  او ، على الت:قلمالنيفم ا يشولوجيل الز اعيل 

لمـــ  ا مبتشـــا و اليمريـــ  اللللـــ  مـــن أمانـــل اتماقيـــل مشانحـــل التاـــحر، كلـــ)  وامبـــتجابل   -38
بتحديــد مؤشــر  مؤمبكــل الشومنولــ  للبحــوث اليلميــل والاــناعيل ،البيئــل اليامليــلوالتقــين، التــابم ملرنــ  

علـــى  علـــى التـــ:قلم أشـــن أن تلبقـــ  األ،ـــراب   ا تماقيـــلقـــد ة الـــنيفم ا يشولوجيـــل الز اعيـــل بشـــ:ن 
وا تماقيــل ا ،ا يــل بشــ:ن  تماقيــل التنــو  البيولــوج  ا  أيضــا  منامبــبشــون يالــو،ين وأشــن أن  كــتوىامل

األمبــاس  ،(19)  تقريرســا ،مؤمبكــل الشومنولــ  للبحــوث اليلميــل والاــناعيلوامبتيرضــت  تغــ  املنــا .
 :قلم وممهـــوم القـــد ة علـــى التـــ لتقيـــيما  يـــا،ا  ا  :قلم واقرت ـــت هنجـــالقـــد ة علـــى التـــ املمـــاسيم  لتقيـــيم

د ة علــــى التــــ:قلم، ومبــــب  التشيــــ)، ا،ــــا  تقيــــيم القــــويوضاــــ   (20)املتاــــلو رــــاالتشيــــ) والتحــــول 
تقريـــر يـــرد وصـــ) مماـــ  لـــ    ، و رـــا  الوةيقـــل الـــوا د   املرنـــ  التالـــ  1 الشـــش    (21)والتحـــول

 .مؤمبكل الشومنول  للبحوث اليلميل والاناعيل
_________________ 

 (19) O‘Connell, D., Walker, B., Abel, N., Grigg, N. (2015) The Resilience, Adaptation and Transformation 

Assessment Framework: from theory to application. CSIRO, Australia. 
ا،ـا  تقيـيم القـد ة علـى التـ:قلم، ومبـب  التشيـ)، والتحـول  والتحـول   ،والتشيـ):قلم، القد ة على التيىيراب ك  من  (20) 

 :على النحو التاا
علـى نمـس  باألمبـاسليحـانظ  ،نمكـ  مـن جديـد نيفام على امبـتييا  ا ضـلرابا  وتنيفـيملد ة االقد ة على الت:قلم  ق  

 .الوظيمل والبنيل
مـــن اـــالل كـــن قـــد ة نيفـــام علـــى  قيـــ  األســـداب املنشـــودة، قـــا   تلـــك متجـــاو   عمليـــل تغيـــ  التشيـــ)    

 تغ  املنا .ا  أو التهديدا ، من قبي   ضلرابامض قابليل الت:ةر با
 قيـ  األســداب مــن أجـ   خمتلمـلوبنيـل ووظـائ) ايشولـوج  رويــل اجتمـاع  ا نتقـال او نيفــام التحـول  عمليـل   

 سويــلأو ) :قلم مــا  علــى القــد ة علــى التــمــن أجــ  ا ميــو علــى نلــاو ضــرو يا   يشــون التحــولمــا   البــا  و املنشــودة. 
 على نلاو آار.( النيفام

وكــالك بامبــم ا ،ــا  اةــا،  والتحــول القــد ة علــى التــ:قلم والتشيــ)عىـرب ســاا ا ،ــا    األصــ  بامبــم ا،ــا  تقيــيم  (21) 
 وبالتيلم. والتحول القد ة على الت:قلم والتشي)بتقييم 



ICCD/COP(12)/CST/3 

ICCD/CRIC(14)/7 
 

 

GE.15-13105 17/30 

 

ومتيــدد نيفمــا  ما  تقيــيم القــد ة علــى التــ:قلم، ومبــب  التشيــ)، والتحــول هنجــمــنهج ويشــش   -39
ــــ:قلماــــلحل لاجلهــــا  صــــا بل امل وتقييمهــــا.  وا تياجــــا  التشيــــ) والتحــــول مهــــم القــــد ة علــــى الت

  املرنــ  التالــ ( املكــتجدمو   وصــ) النيفــام وتقييمــ     2وتكــاعد ســا اليمليــل )انيفــر الشــش  
  ديد امبتجابا  ا وكمل وا دا ة املنامببل. ويشم  ا جراء أ بيل عناصر 

 وص) النيفام)الينار أل)   )أ( 

 الينار باء  تقييم النيفام) ) ( 
 الينار جيم  ا وكمل وا دا ة التشيميتان) )ج( 
 .اجلها  صا بل املالحلالينار دال  ا لتزام املتيدد  )د( 

اليديــد مــن املؤشــرا   بــو  ديــد املؤشــرا  ا ا ــل، مــناملكــتجدمو   جــراء ويكــاعد ا  -40
( وصـ) 1) وتشـم  النـواتج مـا يلـ   .م امليـينالنيفـا مـن أجـ  تقيـيم  الـل هاينبغ  قيامب الن، ونرةاملت

(  ديــد ايــا ا  التــدا  2مماــ  للنيفــام ) ديــد النلــاو وتيريــ) متغــ ا  وعتبــا  الــتحشم() )
، حمــــددة عتبــــا جتــــاوي ةلــــر  ميــــرفالنيفــــام التشيــــ) أو التحــــول. واتا تقــــرا  أن أل ــــراف املمشنــــل 

  املجــا،ر، الــن أشــن أن تتاــ ، علــى لحــد مــن ســال أن يتشيــ) لنيفــامحكــن لمــن املكت كــيشونن
بنجــايف التشيــ) اعتــك جــا،ر شــديدة، و امل و   ــال كانــت اآلةــا  املتوقيــل لتغــ  املنــا .بمبـبي  املتــال، 

نـــواتج وتـــنيشس  النيفـــام. ولقـــد يشـــون مـــن األنكـــ   ـــن ملـــ ،  مـــن  ـــ  املمشـــنأو ا  مكـــتبيدا  أمـــر 
الـــاو يـــوجز نتـــائج عمليـــل التقيـــيم، ‘ املـــوجز - اليمـــ ‘التقيـــيم   مؤشـــرا  مييا يـــل  مؤشـــر  اجـــراء

تيزيــز القــد ة علــى ل تشــون منامبــبلويقــدم توجيهــا  وامبــيل النلــاو بشــ:ن أنــوا  ا جــراءا  الــن قــد 
 التقييم ونوعيت .تدل على مشوليل  (22)‘مؤشرا  نوقيل‘و أو التحول او نيفام جديد) :قلمالت
مرنــ  اــكاءم مــن  والتحــول ومبــب  التشيــ)، د ة علــى التــ:قلم،تقيــيم القــوقــد امبــتيرف مــنهج   -41

اليلـوم اللبيييــل   ، مـن بيـنهم اــكاء ثــوثالبيئـل اليامليـل واتماقيــا   يـو ووكـا   امنائيــل ومؤمبكـا  
 .ا قتااد  وا جتماعيل و 

 
 التقييم العلمي -1 

او  تقيــيم القــد ة علــى التــ:قلم، ومبــب  التشيــ)، والتحــول مــنهج أشــا  اةــكاء الــاين امبتيرضــوا -42
الـــن يتكـــ  مـــم األ،ـــر القائمـــل  وأنـــ  :قلمالقـــد ة علـــى التـــ علـــمأمبـــاس مبـــليم   أنـــ  مـــنهج يقـــوم علـــى 

تقيــيم القــد ة علــى تتيلــ  برــا ا  يكــد أيضــا  نجــوة ميرتنــ  نــبــ  ا أســداب إاةلــل،وضــيت مــن أجــ   قيــ  
يناصــر احملركــل رتكيــز علــى الســاا املــنهج يشــجم علــى الوجــدير بالــاكر أن الــو،ين.  كــتوىعلــى امل :قلمالتــ

يــم النلاقــا . وتشــجم   ل ،ا جتماعيــل وا قتاــاديلو  البيونيزيائيــل الــروابي بــو املتغــ ا و ، األمبامبــيل

_________________ 

ؤشرا  الموقيل س  مؤشرا  عاليل املكـتوى قابلـل للتلبيـ  علـى الاـييد اليـامل ، علـى عشـس املؤشـرا  المرديـل الـن امل (22) 
تا  بشش  حمدد لش  نيفام ااضم للتقييم والن قد رتل) من نيفام او آار.  رى



 
ICCD/COP(12)/CST/3 

ICCD/CRIC(14)/7 

 

18/30 GE.15-13105 

 

حمــو   علــى نهــم مييفــم اليناصــر الضــييمل   النيفــام، الــن تشــش  بالتــاا‘ عتبــا  القلــ ‘عمليــل  ديــد 
التــــداال . ويشـــــجم هنــــج ا دا ة التشيميـــــل التشــــا كيل علـــــى الــــتيلم وا نتـــــاج املشــــرت  مليـــــا ب تركيــــز 

تقيــيم القــد ة علــى التــ:قلم، ومبــب   جديــدة مــن اــالل تيــاون اجلهــا  املينيــل املشــا كل. وقــد أىشــيد بــنهج
 .  املكتداملميل باعتبا   هنجا  عمليا  لتلبي  مماسيم القد ة على الت:قلم   ا،ا  التن التشي)، والتحول

امبــــتجدمتا  (23)ســــاا املــــنهج   د امبــــتو انــــراديتو نيفــــريتو   النيجــــر وتايلنــــدجــــر    قــــدو  -43
. وأظهـــــر  صـــــا بل املاـــــلحلاملنشـــــو ة دون اشـــــرا  اجلهـــــا  املؤلمـــــا  امليـــــا ب الـــــن ليـــــت مـــــن 

 ا جتماعيــل وا قتاــاديلوالــنيفم  البيونيزيائيــلجيــدة بــالنيفم  ميرنــلالد امبــتان أنــ  عنــدما تشــون سنــا  
ووضـــم اقرتا ـــا  أوليـــل يـــد املتغـــ ا  احملركـــل األمبامبـــيل  ديـــدا  دقيقـــا  املينيـــل، يشـــون مـــن املمشـــن  د

 بش:ن امبتجابا  التشي).
 كـــــينا ، و ديـــــد اجـــــراء اقرتا ـــــا  بشـــــ:ن تقـــــدي او عمليـــــل ا مبـــــتيراف  نضـــــتأوقـــــد  -44

تقيــيم مــنهج  ا،ــا  أن رتضــم أنــ  مــن املتــواى   جــوبحــ . و اليناصــر الــن  تــاج او مزيــد مــن ال
كــانون او   ألوي/يوليــ مــن مــرتة ال  ملزيــد مــن التلــوير  القــد ة علــى التــ:قلم، ومبــب  التشيــ)، والتحــول

اجلهـــا  ااتبـــا   مـــم و  لـــوير  علـــى ســـو مشـــرت تأنـــ  عـــ  املكـــلم بـــ  ن مـــ، ن2015األول/ديكـــمك 
 األ،راب   اتماقيا   يو.ا  للتلبي  من قب  سز قب  أن ياب  جاعمليل بيئل   صا بل املالحل 

 
 تقييم السياخة العامة -2 

تقيـــيم القـــد ة علـــى التـــ:قلم، ومبـــب  التشيـــ)، الـــ  املشـــا كون    لقـــل اليمـــ  او أن مـــنهج  -45
أشــــن أن يــــدعم  قيــــ  أســــداب التنميــــل املكــــتدامل وتيزيــــز أوجــــ  التــــ ي  بــــو اتماقيــــا   يــــو    والتحــــول

ا  أ قامــومــن شــ:ن  أن ينــتج  .بشــريل/الادا ة الــنيفم ا يشولوجيل ســ  موضــم استمــام مشــرت    اجملــا   الــن
 يل   وتشم  تلبيقا  ساا النهج املمشنل ما الو،ين. املكتوى على اقيامبيل أشن ا بالغ عنه

مؤشـــرا  تىشّمـــ  علـــى املكـــتويو الـــو،ين ودون الـــو،ين  (24)وضـــم مؤشـــرا  وصـــميل )أ( 
 )(25)ا تماقيلتنميا  التقدم  
مـن :قلم القـد ة علـى التـدعـم ا مبـتدامل و  صد برنامج مرن  البيئـل اليامليـل املكـمى ف ) ( 

 ف)أج   قي  األمن الغاائ    أنريقيا جنو  الاحراء الشكى
_________________ 

 (23) Grigg, N., Abel, N., O‘Connell, D., Walker, B. (2015). Resilience assessment desktop case studies in 

Thailand and Niger. CSIRO, Australia. 
جمموعــل مؤشــرا  التقــدم بامبــتشمال يوصــى متلمــا أوصــى بــالك المريــ  ا مبتشــا و   اتماقيــل مشانحــل التاــحر  ف (24) 

التوصـــيما  يل علـــى املكـــتوى الـــو،ين/احملل  أشـــن امبـــتقامسا )  الغالـــ ( مـــن صـــماليامليـــل املشـــرتكل قؤشـــرا    يـــل و 
)الوةيقـل  .فاحملليل، وأشن أن تتي  ميلوما  أكتر تمايال  عن مكتوى تدسو  األ اض  وااائا    ك  مبـياو بيينـ 

ICCD/COP(11)/CST/2.) 
( 11-/م أ22اعتمــــد مــــؤألر األ،ــــراب   دو تــــ  ا اديــــل عشــــرة جمموعــــل مشونــــل مــــن مبــــتل مؤشــــرا  للتقــــدم )املقــــر   (25) 

 .2016الغ اةامكل   عام   عمليل ا بمبتىكتجدم 
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ا تماقيــل ا ،ا يــل بشــ:ن تغــ  املنــا  الــي التشيــ) الو،نيــل   ا،ــا  املكــاةل    )ج( 
 وضم امبرتاتيجيا  ألنشلل التشي) مم تغ  املنا    القلا  الز اع )لا  متشر  ا  باعتبا سا هنج

 صــــد التقــــدم احملــــري   التاــــدو للتاــــحر/تدسو   للتشامــــ  بشــــ:ن ل،ــــا كاليمــــ    )د( 
 )متيددة عن ساا التقدم على مكتويا وا بالغ  األ اض  واجلماب

ل،ـــــا  ممـــــاسيم  مشـــــرت  مـــــن أجـــــ  مواءمـــــل هنـــــج التجلـــــيي، والتنميـــــا، كاليمـــــ    )ه( 
ا  علــــى التـــ:قلم دعمــــالنيفــــام ا يشولـــوج   قـــد ة التـــداال  الراميــــل او بنـــاء عــــنوالرصـــد، وا بـــالغ 

 وبرامج مرن  البيئل اليامليل.وأسداب التنميل املكتدامل  تماقيا   يو 
كـم  للمكـتجدم يا  مرنـا  هنجـ يـ)، والتحـولتقييم القـد ة علـى التـ:قلم، ومبـب  التششش  وي -46

املــوا د و نيفــام قيــد الد امبــل، إــا يقلــ  مــن التشــالي) لل :قلم األنكــ بااتيــا  مؤشــرا  القــد ة علــى التــ
 وا بالغ.للرصد الاليمل 

ــــل أمــــا ا -47 ــــونر ملؤشــــرا  الموقي ــــل بشــــ:ن نــــيمشن أن ت ــــل ميلومــــا  متكــــقل وقابلــــل للمقا ن مشولي
راءا  تا  الاــلل، والتقــدم احملــري، مــن أجــ  امبــتجدام ســا  امليلومــا  علــى التقيــيم ونوعيتــ ، وا جــ

 املكتوى الو،ين.
مبامبــيل شــرت  للمتغــ ا  األاملمهــم ال تلــوير ركــز علــىالــن ت، التشــا ك عمليــل الــتيلم وتيكــر  -48

 المهــــم و كــــ يلومــــا  وصــــميل مــــن شــــ:هناوتــــون  ما يشولــــوج ، و  ا جتمــــاع  ر  النيفــــامالــــن  ــــ
 .ملموساو عم    توترل
او ا مبـاء أمبـس األمبـاس املمـاسيم  الكـليم ووجـود مشا كل اجلهـا  املينيـل املتيـددة وتؤدو  -49
تم  أن تشون هلا ما     قي  التنميل املكتدامل. دائمل كاةل اعابيللتداال  الن  ى

  
 االختنتاجات والمقتر ات -جيم 

 
 لإلمكانات التكامليدة التدي تنطدوا عليلداالعملي العنصر ألخاس العلمي و في ظل ا -50

فدددددي الملمدددددة التاليدددددة  تتمثدددددلن المحدددددد ة القائمدددددة علدددددى ا ارة األراضددددديمؤ دددددرات التقددددددم 
تفعيللددا بشددكل يامددل ضددمن مددن خددم   مكانددات التكامليددة المو قددة هندداخددتفا ة مددن اإلاال

خدديتطل  و  اتفاقيددات ريددو الددثمث.المتعلقددة بوالتقيدديم السددياقات المجتمعددة لددُنلج الرصددد 
هذا جم  فري  صغير من ال برا  في الرصد والتقييم الذين يمثلون الليئات العلميدة لكدل 

الدى جاند  ممثلدين مدن المنظمدات التدي تعمدل  اليداا مدن  اتفاقيدات ريدو الدثمثاتفاقية من 
 جددل تيسددير الوصددو  الددى مجموعددات البيانددات والمنلجيددات التددي تعتمددد عليلددا عمليددات 

والمؤ ددرات القائمددة علددى ا ارة األراضددين ومددن  جددل تيسددير تطبيقلددا فددي المراقبددة األرضددية 
 الوق  نفسه.
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توجيدده مددن مكتدد  لجنددة العلددم والتكنولوجيددان ن بالقيددام :  ن يُطلدد  مددن األمانددة1المقتددر  
مؤ دددرات  مدددن  جدددل تفعيدددل ين وصدددانعي القدددرارخصدددائيألاخدددت دام لصدددالإ اإعددددا   ليدددل ب

الرصدددد مجدددالي  اتفاقيدددات ريدددو فددديتفعددديما يدددامما فدددي األراضدددي ا ارة القائمدددة علدددى التقددددم 
.الوطني واإلبمو على المستوى

  
المؤ درات ومن الممكن تقدير فعالية تكدالي  العديدد مدن عمليدات المراقبدة األرضدية و  -51
االختشددعار عددن  عددن طريد  تكداملينمدن نلددج اا األراضدين التددي ختصدبإ جددز ا ارة قائمدة علددى ال

خدتكون الجلدو  خارطدة طريد  للدذا التكامدلن خدتوفر  لقة العمدل المقتر دة  ن وفي  ين  .بعد
 .تكاملي على المدى األطو  نجا   ا نلجلاا  خاخياا  مر مراصد الدولية األيبر لل

  
مددن الددى القيددامن بدددعم  : ينبغددي  ن تُدددعى هيئددة التفاعددل بددين العلددوم والسياخددات2المقتددر  
 المشددتر لتقدددم المحددري فددي تطددوير المراصددد الدوليددة القابلددة لمخددت دام ببحدد  ااألمانددةن 

برصدددد األرضن عندددي الفريددد  الم التدددي  نشدددبها مثدددل المنظومدددة العالميدددة لدددنظم رصدددد األرض 
لموقدددد  وا نالنظددددام العددددالمي لمراقبددددة التنددددوع البيولددددوجيو النظددددام العددددالمي لمراقبددددة المندددداخن و 

  مدددن  جدددل تشدددجي  االخدددتثمار  اخدددتثمار المدددوار  يئدددةالتفددداعلي لبرندددامج األمدددم المتحددددة للب
دمج بياندددددات يدددددالجافدددددةن الماليدددددة والبشدددددرية  فدددددي انشدددددا  نظدددددام عدددددالمي لمراقبدددددة األراضدددددي 

ن و/ و عمليددات المراقبددة علددى األرض ويؤيددد صددحة هددذ  البياندداتاالختشددعار عددن بعددد مدد  
ألراضددي والجفدداف التصددحر/تدهور االتبيددد مددن ا مددا  اال تياجددات المتعلقددة برصددد وتقيدديم 

مم ظددات الجمدد  لاا فددي الجلددو  المبذولددة  اليدداا تامدداا ا ماجددتدددهور األراضددي التعددا   فددي و 
 .(26)البيئية على نحو منلجي

  
األهددددداف وااللتزامددددات المنصددددو  عليلددددا فددددي فيمددددا ي ددددص  رصدددد التقدددددم المحددددريول -52

 الراميددة الددىالجلددو  مدد  الجلددو  العالميددة يجدد   ن تُدددمج ن فعدداالا اا رصددد اتفاقيددات ريددو الددثمث
 ضددددرورا لوضدددد دعم مددددا يعنددددي  ن الددددتحقيدددد  األهددددداف والغايددددات الوطنيددددة و/ و اإلقليميددددةن 

مددددن المجتمعددددات األصددددلية الددددوار ة مدددددخمت ال مدددد  مراعدددداةن ولتكامللددددا وطنيددددةالمؤ ددددرات ال
ل اتفاقيدة وفدي  دين  ن يد  سد  االقتضدا .غيرها من الجلدات صدا بة المصدلحةن والمحلية و 

مددن اتفاقيددات ريددو تؤيددد هددذا المفلددوم بالفعددلن  مددة مزايددا ملمددة للعمددل التعدداوني. ولكددي تكددون 
 ال بدددد مدددن  ن تحصدددل علدددى  عدددم القطاعدددات الوطنيدددةالمراصدددد الوطنيدددة القائمدددة  يثدددر فعاليدددةن 

الليايددددددل و/ و التنميددددددةن و/ و التعلدددددديمن و/ و  األراضددددددي  مثددددددل ويارات البيئددددددةنبذات الصددددددلة 
مددن تشددمل بنددا  قدددرات صددانعي القددرار ومسددت دمي األراضددي   ن   و ةالزراعددخدديةن و/ و األخا

_________________ 

نتــائج املـــؤألر الــاو قدمتــ  سيئـــل التماعــ  بــو اليلــوم والكيامبـــا  با مبــتناد او  21ســاا املقــرتيف يشــر  وييـــزي املقــرتيف  (26) 
 .ICCD/COP(12)/CST/2، والاو يرد   الوةيقل اليلم  التال  لالتماقيل
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علددى تددوفير خدددمات  مددن   ددارتدددهور األراضددي والجفدداف و  لتصددحرخددم  اذيددا  الددوعي بمددا ل
تددددوفير و  يددددةتدريبتنظدددديم  ورات اجتماعيددددة واقتصددددا ية  و  مددددن انعكاخدددداتالددددنظم اإليكولوجيددددة و 

 .لممشارية نشطة في رصد  الة  راضيلكي يشاريوا ة ألفرا  المجتمعات الريفي وافز 
  

ن لاعي و توخدن األطراف الى  عدم وتحفيدز انشدا  مراصدد وطنيدة متكاملدة: ُتدعى 3المقتر  
اإل ارة و األراضدددين و  ددددر تغيدددر المندددداخن  دهور سددد  االقتضدددا ن مددددن  جدددل تقيدددديم  الدددة تدددد

خدلام بفعاليدة فدي مدن  جدل اإلن و األراضديا ارة قدائم علدى المستدامة لألراضين والتكيد  ال
 .(27) الة األراضيبن شة المشترية بمبا رات اإلبمو العالمي

  
  ددار تدددهور علددى الددرغم مددن معرفددة الكثيددر عددن العمليددات الفر يددة و وجدده التدد ير بددين  -53

األراضدددددين وتغيدددددر المنددددداخن وفقددددددان التندددددوع البيولدددددوجين علدددددى النحدددددو المبدددددين فدددددي الو يقدددددة

ICCD/COP(12)/CST/INF.1بددين هددذ   ت التددي تجددراتفدداعمال بشددبن هنددا   ددكو ال تددزا   ن
العمليدداتن والددنظم االجتماعيددة والبيوفيزيائيددةن و ور اخددتراتيجيات اإل ارة المسددتدامة لألراضددي 

و مددة  ددإ فددي  فددي التكيدد  مدد  تغيددر المندداخ والت فيدد  مددن   ددار  و مايددة التنددوع البيولددوجي.
المؤلفات المتعلقدة بدإجرا ات التكيد  مد  تغيدر المنداخ القائمدة علدى ا ارة األراضدي مقارندة مد  
تلددددك المنشدددددورة بشدددددبن اجدددددرا ات الت فيددددد  مدددددن   دددددار تغيدددددر المنددددداخ. وقدددددد تتعدددددارض بعدددددض 

مددد  اإل ارة المسدددتدامة  القائمدددة علدددى ا ارة األراضدددي التكيددد  مددد  تغيدددر المنددداخ اخدددتراتيجيات
وخيدارات المعاوضدة بعدين االعتبدار عندد  وجده التد ير   خدذمدن الضدرورا فإن  لذلكو  لألراضين

تحديددد ممارخدددات اإل ارة المسدددتدامة لألراضدددي التدددي يمكددن اعتبارهدددا ممارخدددات للتكيددد  مددد  
عدددن ذلدددكن مدددن الملدددم مراعددداة نطددداق تنفيدددد  تغيدددر المنددداخ قائمدددة علدددى ا ارة األراضدددي. وفضدددما 

لمسدددتدامة لألراضدددي لضدددمان االعتدددراف باو دددار علدددى مسدددتوى ممارخدددة مدددن ممارخدددات اإل ارة ا
 بكامللا .الليدرولوجية في مجمعات الميا  او ار  على خبيل المثا النظام  

  
مددن األمانددةن بدددعم ن الددى القيددام : تُدددعى هيئددة التفاعددل بددين العلددوم والسياخددات4المقتددر  

فدي الت فيد  مدن   دار تغيددر تسددلم  التديممارخدات اإل ارة المسدتدامة لألراضدي اخدتعراض ب
برندامج عمللدا ن وذلدك فدي اطدار لتكيد  مد  تغيدر المنداخالتي توص  يممارخات لالمناخ و 
 مدام الحدوافز والمثبطدات  مقديإ يُ  ن اا للذا االخدتعراض  يضدينبغي و  .2017-2016للفترة 

شدددددمل  ن ياعتمدددددا  ممارخدددددات اإل ارة المسدددددتدامة لألراضدددددي علدددددى مسدددددتويات م تلفدددددة و 
 الجافة.مناط  مست دمي األراضي في اللالمعارف المحلية 

  
_________________ 

نتــائج املـــؤألر ل التماعــ  بــو اليلــوم والكيامبــا  با مبــتناد او الــاو قدمتــ  سيئـــ 22ســاا املقــرتيف يشــر  وييــزي املقــرتيف  (27) 
 .ICCD/COP(12)/CST/2، والاو يرد   الوةيقل اليلم  التال  لالتماقيل
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ا النظدر فدي المقتر دات التاليدة التدي قددمتل علدىاا يضوتشجا  لجنة العلم والتكنولوجيا   -54
 يضدددااألر ا ارة قائمدددة علدددى لالتكيددد  ااجدددرا ات لددددعم  هيئدددة التفاعدددل بدددين العلدددوم والسياخدددات

 :من خم  اإل ارة المستدامة لألراضيعلى التبقلم راعية وبنا  قدرة النظم اإليكولوجية الز 
  

اطددار تقيدديم  نقدديإ عددم ت علددى المعنيددةألطددراف والمنظمددات والمؤخسددات : تشددجا  ا5المقتددر  
   مشاري  ذات الصلة الفي اطار واختبار   القدرة على التبقلمن وخبل التكي ن والتحو 

 والسياخات على القيام بما يلي:: تشجا  هيئة التفاعل بين العلوم 6المقتر  
البيئدددة االختشدددارا العلمدددي والتقندددي التددداب  لمرفددد  فريددد  الالتعددداون مددد  مواصدددلة      

مواصددددلة تطددددوير نلددددج تقيدددديم القدددددرة علددددى التددددبقلمن وخددددبل التكيدددد ن  عددددم مددددن  جددددل العالميددددة 
 ا   س  االقتض ر ا المشورة واإل ن ومن  جل اخدا تجريبيوالتحو  واختبار  على  خاس 

 تقيدديم القدددرة علددى التددبقلمن وخددبل التكيدد ن والتحددو  نلددج تشددجي  تطبيدد   ب  

قائمدة التكيد  اجدرا ات ال عدن واإلبدمونلج مشدتر  للت طديإل والرصدد  على باعتبار  مثاالا 
  بقلمالنظم اإليكولوجية الزراعية على التاألراضي وقدرة ا ارة على 

يددة التددي كيففددي الن 2017-2016برنددامج عمللددا للفتددرة  فددي اطددارلنظددرن ا     
للددا اعم فدي  تقيدديم القددرة علدى التدبقلمن وخددبل التكيد ن والتحدو  نلدج يمكدن  ن يطبد  بلدا

بشدبن تفعيدل تفاقيدة األمدم المتحددة لمكافحدة التصدحر ال توجيلداتبإعدا   المتعلقة ةالمقبل
  يتعا   في تدهور األراضهدف تحقي  ال

تقيدددديم القدددددرة علددددى  بلددددا نلددددج ن يسدددداهم ي الكيفيددددة التددددي يمكددددن لنظددددر فددددا     
 مسددددتوىمؤ ددددرات يميددددة ووصددددفية علددددى الوضدددد  فددددي  التددددبقلمن وخددددبل التكيدددد ن والتحددددو 

   االتفاقية.تنفيذ اختكما  مؤ رات التقدم المتعلقة ب الوطني/  ون الوطني من  جل
  

التدددي يتطلبلدددا تنفيدددذ الميمدددة لم تياجدددات الماليدددة اا   ندددا  تقددددير  2ويتضدددمن الجددددو   -55
  عم ن من موار  خار  الميزانية. 50المشار اليلا في الفقرة  نشطة األمانة 

 2اجلدول   
 الماليةاو ار 

 
 ماد  التموي  املمشن التشلمل )باليو و( النشاا

شـــــــ:ن ب للمكـــــــتجدمو دلـــــــيال  تىيـــــــّد األمانـــــــل 
القائمل علـى امبتجدام مؤشرا  التقدم احملري 

 التالث اتماقيا   يوادا ة األ اض    ا،ا  

وا د مبــــيموال ســـــاا النشـــــاا مـــــن مـــــ 30 000
 تونرة مكبقااا جل عن امليزانيل م

  30 000 الموار  ال ارجة عن الميزانيةمجموع 
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Annex I 

[English only] 

  Availability of global datasets  

Indicator and related metrics Global datasets 
Disaggregation 
level 

Trends in population living below 

the relative poverty line and/or 

income inequality in affected areas  

Metrics: poverty severity (or squared  

poverty gap), income inequality 

 

Data are based on primary household survey data obtained from government statistical agencies and World 

Bank country departments. Data are made available by the Development Research Group of the World Bank. 

<http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/index.htm> 

National estimates 

only. 

Geographically 

disaggregated data 

is not available.  

Trends in access to safe drinking 

water in affected areas  

Metric: proportion of population using 

an improved drinking water source 

Data are based on primary household surveys and national censuses. Data are made available by the Joint 

Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation of the World Health Organization and the United 

Nations Children's Fund.  <http://www.wssinfo.org/> 

National, rural and 

urban estimates. 

Geographically 

disaggregated data 

is not available. 

 

Trends in land cover  

Metric: vegetative land cover 

Data are based primarily on remote sensing. A review of available datasets is contained in Intergovernmental 

Panel on Climate Change Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.
a
 

Three global land cover maps for the epochs 2000, 2005 and 2010 at 300 m spatial resolution have been 

released in 2014 by the Climate Change Initiative Land Cover team of the European Space Agency. The 2015 

epoch is under preparation. <http://www.esa-landcover-cci.org/?q=node/158> 

 

Data can be 

disaggregated at the 

subnational level 

Trends in land productivity or 

functioning of the land  

Metric: land productivity dynamics 

Data are based primarily on remote sensing databases of the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 

and other vegetation indices/variables derived from different platforms and sensors. 

A global dataset of land productivity dynamics is made available by the Joint Research Centre of the European 

Commission. This dataset has been derived from a 15-year time series (1998 to 2012) of global NDVI 

observations composited in 10-day intervals at a spatial resolution of 1 km. 

 

Data can be 

disaggregated at the 

subnational level 
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Indicator and related metrics Global datasets 
Disaggregation 
level 

Trends in carbon stocks above and 

below ground  

Metric: soil organic carbon stock 

Data is available as the Harmonized World Soil Database, a 30 arc-second raster database with over 15,000 

different soil mapping units that combines existing regional and national updates of soil information 

worldwide with the information contained within the 1:5,000,000 scale Soil Map of the World of the Food and 

Agriculture Organization of the United Nations and the United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization. <http://webarchive.iiasa.ac.at/Research/LUC/External-World-soil-database/HTML/> 

 

Data can be 

disaggregated at the 

subnational level 

Trends in abundance and 

distribution of selected species  

Metric: Global Wild Bird Index 

No global datasets are available. Data for the Global Wild Bird Index are available for only 18 European 

countries, plus regional data for North America and Europe. Alternative biodiversity-related metrics relevant 

to the mandate of the UNCCD have been explored and no suitable global dataset could be found. 

Not available 

a  IPCC, IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Vol. 4 Agriculture, Forestry and Other Land Use. Task Force on National Greenhouse Gas Inventories 

(Geneva, IPCC, 2006). Available at <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html>. 
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Annex II 

[English only] 

  Potential for the integration of the United Nations Convention to Combat Desertification 
land-based progress indicators into the monitoring approaches of the other Rio 
conventions 

1. Figure 1 depicts a schematic of how the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) land-based progress 

indicators might be integrated into the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) approaches to 

monitoring, proceeding from observations to indicators (including synergistic Convention on Biological Diversity (CBD) indicators) to 

objectives and commitments. All processes and potential links in the schematic are either already operational or are feasible. The 

schematic maintains source terminology and monitoring frameworks as far as possible.   

2. Figure 2 depicts a schematic of how the UNCCD land-based progress indicators might be integrated into the CBD approach to 

monitoring, proceeding from observations (including synergistic UNFCCC Essential Climate Variables observations) to 

targets/strategic goals. The schematic maintains source terminology and monitoring frameworks as far as possible. All processes and 

potential links in the schematic are either already operational or are feasible. The two CBD strategic goals (depicted on the far right) 

addressed are Strategic Goal B: Reduce the direct pressures on biodiversity and promote sustainable use; and Strategic Goal C: To 

improve the status of biodiversity by safeguarding ecosystems, species and genetic diversity. 
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Figure 1 

Schematic of how the UNCCD land-based progress indicators might be integrated into the UNFCCC approaches to monitoring 
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Figure 2 

Schematic of how the UNCCD land-based progress indicators might be integrated into the CBD approaches to monitoring 
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Annex III 

[English only] 

  Resilience, Adaptation Pathways and Transformation 
Assessment Framework 

Figure 1  

Overview of RAPTA. Dotted outlines indicate elements that require further development 
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Figure 2  

Elements of the RAPTA process 

 

 


