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  جلنة العلم والتكنولوجيا
  الدورة االستثنائية الثانية

  ٢٠١١فرباير / شباط١٨-١٦بون، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٧البند 

 مؤشرات تقييم األثـر املتـصلة       املسائل املرتبطة بوضع وتطبيق   
   من االستراتيجية٣ و٢ و١بقياس األهداف االستراتيجية 

النظر يف حالة العمل املتعلق باملنـهجيات وخطـوط األسـاس           
الستخدام اجملموعة الفرعية من مؤشرات تقييم األثـر املتعلقـة          

   استخداماً فعاال٣ً و٢ و١باألهداف االستراتيجية 

 العمل املتعلق باملنهجيات وخطـوط األسـاس        تقرير مرحلي عن حالة       
الستخدام اجملموعة الفرعية من مؤشرات تقييم األثر املتعلقة باألهداف         

   استخداماً فعاال٣ً و٢ و١االستراتيجية 

  مذكرة من األمانة    

  تصويب    
نظراً لتغيري مكان انعقاد الدورة االستثنائية الثانية للجنة العلم والتكنولوجيا، يـصبح              

  . على النحو الوارد أعالهICCD/CST(S-2)/7عنوان اجلانيب للوثيقة ال
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  موجز    
املوافقة بصفة مؤقتة علـى     ،  ٩-م أ /١٧مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره رقم      قرر    
مؤشرات تقييم األثر املرفقة هبذا املقرر للمساعدة يف العمليات اجلارية علـى            من  جمموعة  

تنفيذ ب املتعلقة برامج العمل الوطنية     يف إطار لتقدم احملرز   الصعيدين الوطين والعاملي لقياس ا    
تشكل اجملموعة الفرعية التالية مـن      و.  من االستراتيجية  ٣ و ٢ و ١األهداف االستراتيجية   

إعداد تقـارير    البلدان املتأثرة    إىل اليت طُلب   من العوامل  مؤشرات تقييم األثر احلد األدىن    
  :٢٠١٢اعتباراً من عام عنها 

  نسبة السكان يف املناطق املتأثرة الذين يعيشون فوق خط الفقر؛  )أ(  
  حالة الغطاء األرضي؛  )ب(  
جلمـع   عن العمل املنجز لوضع هنج متكاملـة          مرحلياً تقدم هذه الوثيقة تقريراً   و  

  الستخدام اجملموعة الفرعية من مؤشرات تقييم األثـر         وإبالغها البيانات وحتليلها ورصدها  
  . فعاالًاستخداماً
 هذه الوثيقـة هبـدف تقـدمي    جلنة العلم والتكنولوجياومن املتوقع أن تستعرض    

 لمجموعة الفرعية املتفق عليها من مؤشرات تقييم األثر       ل وفقاًإلبالغ  توصيات حول سبل ا   
ملؤشري تقييم األثـر،    ؤمتر  املد  اعتملدى ا و. لينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة      

    ٣ و ٢ و ١قياس التقدم احملرز يف تنفيذ األهـداف االسـتراتيجية          ألطراف يف   سيوجهان ل 
  .من االستراتيجية

 الـيت   ICCD/CST(S-2)/8 يف الرجـوع إىل الوثيقـة        وقد ترغب األطراف أيضاً     
  .مؤشرات تقييم األثر جمموعةكامل تنقيح  عن  مرحلياًتتضمن تقريراً
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ١١-١  ...........................................................اسيةمعلومات أس  - أوالً  
  ٥  ١٦-١٢  ................. يف سياق االستراتيجيةمؤشرات تقييم األثر الفرعية من موعةاجمل  - ثانياً  
  ٧  ٥٤-١٧  .......................................................االستنتاجات الرئيسية  - ثالثاً  

  ٨  ٣٨-١٨  .........................................................املنهجيات  - ألف     
  ١٢  ٤٣-٣٩  املتأثرة ملؤشرات تقييم األثرمستوى التوحيد الذي ميكن حتقيقه باستخدام البلدان   -  باء     
  ١٢  ٤٧-٤٤  ........................خطوط األساس وتواتر عمليات تتبع املؤشرات  - جيم     
  ١٣  ٥٤-٤٨  ............................................املعلوماتو البيانات مجع  - دال     

  ١٤  ٥٨-٥٥  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  
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  معلومات أساسية  - أوالً  
، أن تقدم املشورة إىل مـؤمتر  ٨-م أ/٣طُلب إىل جلنة العلم والتكنولوجيا، يف املقرر         -١

دورته التاسعة، عن طريق جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، بشأن أفـضل طريقـة       ف يف األطرا
 من االستراتيجية، باالسـتناد     ٣ و ٢ و ١لقياس التقدم احملرز يف حتقيق األهداف االستراتيجية        
  .إىل مجلة أمور منها مداوالت الدورة التاسعة ونتائجها

وكخطـوة  . فيذ هذه املهمة  ، سعت اللجنة إىل تن    ٢٠٠٩-٢٠٠٨وخالل السنتني     -٢
 وطُرحت للنقاش خالل الـدورة  (ICCD/CST(S-1)/4/Add.3)أوىل، ُعرضت الوثيقة اإلطارية   

وأوصت اللجنة يف تلـك املناسـبة   . (CST S-1)االستثنائية األوىل للجنة العلم والتكنولوجيا 
 ).ICCD/CST(S-1)/5/Add.1(باختاذ خطوات ملموسة وتنفيذ أنشطة الختيار املؤشرات 

 ها جلنة العلم والتكنولوجيا عملية استشارية ونفّـذ        مكتب واستجابة لذلك، استحدث    -٣
اسـتعراض متعمـق لألدبيـات      ) أ: ( وتضمنت العملية ما يلي    . مؤشرات تقييم األثر   الختيار

مـشاورة  ) ب(ومشاورة عاملية لألطراف املتأثرة بشأن مؤشرات تقييم األثر املستخدمة حالياً؛           
ت الفاعلة املدرجة يف املرفقات اإلقليمية اخلمسة بشأن املنهجيات وخطوط األساس           جلميع اجلها 

إجراء دراسة عن مدى توفر البيانات يف وكـاالت         ) ج(واالحتياجات يف جمال بناء القدرات؛      
 وجرى توليف نتائج هذه العملية يف وثيقة شـاملة          .األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية    

؛ وتـضمنت هـذه     )ICCD/COP(9)/CST/4(دورته التاسعة   يف   األطراف   عرضت على مؤمتر  
، ومناقشة خمتـصرة    مؤشرات تقييم األثر املوصى هبا     من    مؤشراً ١١تتألف من   جمموعة  الوثيقة  

 .وتوصيات بشأن استخدامها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرحول صلتها ب

ف املوافقة بصفة مؤقتة على جمموعـة       قرر مؤمتر األطرا  ،  ٩-م أ /١٧ومبوجب املقرر     -٤
تقييم األثر للمساعدة يف العمليـات       ل مؤشراً ١١من املؤشرات املوصى هبا اليت تتـألف من        

 برامج العمـل الوطنيـة      يف إطار اجلارية على الصعيدين الوطين والعاملي لقياس التقدم احملرز         
 . يجية من االسترات٣ و٢ و١تنفيذ األهداف االستراتيجية ب املتعلقة

احلـد األدىن   بوصـفها    اجملموعة الفرعية التالية من مؤشرات تقييم األثر         مت اختيار و  -٥
  :٢٠١٢املطلوب يف التقارير املقدَّمة من البلدان املتأثرة اعتباراً من عام 

  نسبة السكان يف املناطق املتأثرة الذين يعيشون فوق خط الفقر؛  )أ(  
  حالة الغطاء األرضي؛  )ب(  

تعـد  رغم التوصية هبـا،     فقية مؤشرات تقييم األثر الواردة يف القائمة املرفقة،          ب أما  -٦
  .مؤشرات اختيارية إلدراجها يف التقارير املقدمة من البلدان املتأثرة

 جلنة العلم والتكنولوجيـا أن تواصـل        إىلمؤمتر األطراف يف دورته التاسعة      طلب  و  -٧
الالزمة جلمع البيانـات وخطـوط األسـاس        أعماهلا، بدعم من األمانة، بشأن املنهجيات       
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ولالستعمال الفعال للمجموعة املُتفق عليها من مؤشرات تقييم األثـر، وأن ُتعـد مـسرداً               
لتوضيح املصطلحات والتعاريف املُستعَملة يف صياغة جمموعة املؤشرات لينظر فيهـا مـؤمتر             

  األطراف يف دورته العاشرة؛
 إىل مؤشرات تقييم األثر يف رة من إعداد التقارير استناداً     متكني البلدان املتأث   إىل وسعياً  -٨

الستخدام ، شرعت األمانة يف العمل على املنهجيات واالحتياجات من البيانات           ٢٠١٢عام  
 عـن وضـع مـسرد       ، فـضالً   فعـاالً   استخداماً اجملموعة الفرعية من مؤشرات تقييم األثر     

 عن العمل املنجز     مرحلياً وثيقة تقريراً وتتضمن هذه ال  . باملصطلحات والتعريفات ذات الصلة   
  .إىل حد اآلن

اسـتعراض  ) أ: (املستشارين ويهدف إىل ما يلـي     من  ويستند التقرير إىل نتائج فريق        -٩
 املؤشرين اإللـزاميني علـى      األدبيات القائمة واقتراح منهجيات ميكن استخدامها لقياس أحد       

وحدة ورفع توصية بشأهنا جلمع البيانـات       حتديد منهجيات م  ) ب(،  املستويني العاملي والوطين  
  فعـاالً   اسـتخداماً  الستخدام اجملموعة الفرعية من مؤشرات تقييم األثر      ذات الصلة الضرورية    

حتديد مصادر البيانات واملعلومات املتاحـة املطلوبـة     ) ج(ها،  عنومعاجلتها ورصدها واإلبالغ    
صياغة ُنهج علمية متسقة لوضـع أطـر         )د(،  اجملموعة الفرعية من مؤشرات تقييم األثر     لتنفيذ  

إعـداد  ) ه( مؤشرات تقييم األثـر،      للمجموعة الفرعية من   مرجعية أساسية وحتديد األهداف   
مسرد باملصطلحات والتعريفات اليت تصاحب اجملموعة الفرعية من مؤشرات تقييم األثر لضمان            

  . لذلك األثر وفقاًأن مجيع املستفيدين يفهمون األساس املنطقي ويطبقون مؤشرات تقييم
مـن  تقرير االجتماع املتعلق باملنـهجيات واالحتياجـات   إىل   أيضاً ويستند التقرير   -١٠
التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة      لبيانات بشأن اجملموعة الفرعية من مؤشرات تقييم األثر         ا

وق خـط   نسبة السكان يف املناطق املتأثرة الذين يعيشون ف        و حالة الغطاء األرضي  ، و التصحر
 ١١بـون، يف أملانيـا يف       (، الذي نظمته أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر           الفقر

أو وكاالت ذات صلة من شأهنا تقـدمي معلومـات   /مع مؤسسات و) ٢٠١٠يونيه  /حزيران
  .وبيانات مطلوبة لغرض تطبيق اجملموعة الفرعية من مؤشرات تقييم األثر

. تنقيح جمموعة مؤشرات تقييم األثـر     لية متكررة بغية    وأطلقت يف الوقت ذاته، عم      -١١
  .ICCD/CST(S-2)/8ن هذه العملية يف الوثيقة عويرد تقرير مرحلي 

   يف سياق االستراتيجيةمؤشرات تقييم األثر الفرعية من موعةاجمل  - ثانياً  
حـة   جمموعة مؤشرات تقييم األثر التفاقية األمم املتحـدة ملكاف         ينبغي أن ُينظر إىل     -١٢

 : وهي من االستراتيجية٣ و٢ و١التصحر يف إطار األهداف االستراتيجية 

  ؛حتسني سبل عيش السكان املتأثرين  -١  
  ؛حتسني حالة النظم اإليكولوجية املتأثرة  -٢  
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  .حتقيق فوائد عامة بتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر تنفيذاً فعاالً  -٣  
تقييم األثر وسبعة مؤشرات أساسـية      وحتدد االستراتيجية مخسة مؤشرات متوقعة ل       -١٣

وتبني املؤشـرات األساسـية     . املذكورة أعاله الثالثة  متوقعة تتصل باألهداف طويلة األجل      
يف هذه االستراتيجية نوع املؤشرات اليت يتعني وضعها لتوفري معلومات عن االجتاهات           الواردة  
 هذه املؤشرات الشاملة،    تنقيحلوجيا  جلنة العلم والتكنو   وطُلب إىل . يف املناطق املتأثرة  القائمة  

  .استناداً إىل املصادر احلالية للبيانات
نسبة السكان يف املناطق املتأثرة     وبصفة خاصة، وضع مؤشرا اجملموعة الفرعية، ومها          -١٤

، لتوفري معلومات بشأن التقدم احملرز يف       حالة الغطاء األرضي   و الذين يعيشون فوق خط الفقر    
وعـالوة علـى    . ين الوطين والعاملي  ، على الصعيد   تباعاً ٢ و ١تراتيجية  حتقيق األهداف االس  

، نسبة السكان يف املناطق املتأثرة الذين يعيشون فوق خط الفقرذلك، من شأن املؤشر املتعلق ب
ويرد مؤشرا تقييم األثر من اجملموعـة       . تحقيق فوائد عامة  تقدمي معلومات غري مباشرة تتعلق ب     

 واآلثار املتوقعـة    ا بكل األهداف االستراتيجية   مالذي يربطه  وارد أدناه اجلدول ال الفرعية، يف   
  .املؤشرات األساسية احملددة يف االستراتيجيةو

  جدول 
  اجملموعة الفرعية من مؤشرات تقييم األثر احملددة يف االستراتيجية

  االستراتيجية
لفرعية من مؤشرات   اجملموعة ا   املؤشرات األساسية   اآلثار املتوقعة  اهلدف االستراتيجي

  تقييم األثر
حتسني : ١اهلدف االستراتيجي   

  سبل عيش السكان املتأثرين
حتـسني  : ١-١األثر املتوقـع    

وزيادة تنويـع سـبل عـيش       
السكان الـذين يعيـشون يف      

تردي /املناطق املتأثرة بالتصحر  
األراضي واجلفـاف ومشلـهم     
باالستفادة من الدخل الـذي     
تــدره اإلدارة املــستدامة  

  .اضيلألر
تقليل تأثر  : ٢-١األثر املتوقع   

السكان املتضررين اجتماعيـاً    
واقتصادياً وبيئياً بتغري وتقلـب     

  .املناخ واجلفاف

تقليص عدد  : ١ -املؤشر سني   
السكان املتأثرين سلباً بأحوال    

تــردي األراضــي /التــصحر
  .واجلفاف

زياد نـسبة   : ٢ -املؤشر سني   
األسر اليت يفـوق مـستوى      

قر يف املناطق   معيشتها خط الف  
  .املتأثرة

تقليص نسبة  : ٣ -املؤشر سني   
ــصل  ــذين ال ي ــسكان ال ال
استهالكهم للطاقة الغذائية إىل    

  احلد األدىن يف
  املناطق املتأثرة

  
  
  
  

نسبة الـسكان يف املنـاطق      
املتأثرة الذين يعيشون فـوق     

  خط الفقر

حتسني : ٢اهلدف االستراتيجي   
 حالة النظم اإليكولوجية املتأثرة

حتـسني  : ١-٢ألثر املتوقـع    ا
غريها مـن   إنتاجية األراضي و  

السلع واخلدمات املستمدة من    
النظم البيئية يف املناطق املتأثرة     
حتسيناً مستداماً، مبا يـسهم يف    

تقلـيص  : ٤ -ملؤشر سـني    ا
املساحة اإلمجاليـة للمنـاطق     

ــصحر ــأثرة بالت ــردي /املت ت
  .األراضي وباجلفاف

زيادة صايف  : ٥ –املؤشر سني   
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  االستراتيجية
لفرعية من مؤشرات   اجملموعة ا   املؤشرات األساسية   اآلثار املتوقعة  اهلدف االستراتيجي

  تقييم األثر
  . النهوض بسبل العيش

تقلـيص  : ٢-٢األثر املتوقع   
ضعف الـنظم اإليكولوجيـة     
املتأثرة حيال تغري املناخ وتقلبه     

  .وحيال اجلفاف

اإلنتاجية األوليـة يف املنـاطق      
  حالة الغطاء األرضي  .املتأثرة

حتقيق : ٣اهلدف االستراتيجي   
فوائد عامة بتنفيـذ اتفاقيـة      

  مكافحة التصحر تنفيذاً فعاالً
إسـهام  : ١-٣األثر املتوقـع    

اإلدارة املــستدامة لألراضــي 
تـردي  /ومكافحة التـصحر  

األراضي يف حفـظ التنـوع      
البيولوجي واستغالله استغالالً   
مستداماً ويف التخفيف من آثار     

  .تغري املناخ

زيــادة : ٦ -املؤشـر سـني   
التربـة  (خمزونات الكربـون    

يف املنـاطق   ) والكتلة األحيائية 
  .املتأثرة

إعمـال  : ٧ -ؤشر سـني    امل
اإلدارة املــستدامة يف منــاطق 
النظم اإليكولوجية احلرجيـة    
ــنظم  ــة ويف الـ والزراعيـ

  اإليكولوجية للزراعة املائية

  
  

نسبة الـسكان يف املنـاطق      
املتأثرة الذين يعيشون فـوق     

  خط الفقر

 ويدل التصحر على تراجع عمل النظام اإليكولوجي وإنتاجيته اليت ميكـن قياسـها              -١٥
ولتحقيق هذا اهلدف، ميكن استخدام عملية رصد مـسارات  . صايف اإلنتاجية األوىل بتغريات  

ملناطق الـيت مت    لتحديد املناطق املتردية وا   اخلضرة بوصفها مؤشرا بديال حلالة الغطاء األرضي،        
 عوامل أخـرى تـؤثر يف       مراعاةوجيب  .  أو عكسه  التصحر/ األراضي ترديفيها وقف اجتاه    

التصحر أو  / لتفسري اخلضرة يف سياق تردي األراضي      ية، ال سيما العوامل املناخية،    احليوالكتلة  
  .ما قد يطرأ عليهما من حتسن

تكتسي مقاييس الفقر أمهية كبرية عند تقييم أثر اإلجراءات املتخذة ضـد التـصحر              و  -١٦
صحر ونتيجـة   نظراً للمكانة املركزية للفقر باعتباره أحد األسباب اجلذرية لتردي األراضي والت          

 ويتوقف الدخل بشدة على خدمات النظـام اإليكولـوجي يف           .من نتائجهما يف الوقت نفسه    
 وعالوة على ذلك، من     .املناطق املتأثرة، وميكن أن تؤثر هذه األخرية بدورها يف مستوى الفقر          

 اعيـة احلراجة الزر  و املياهالتربة و هياكل حفظ   املعترف به أن االستثمار يف حتسني األراضي مثل         
 بوصفها  مقاييس الفقر وبناء على ذلك، ميكن استخدام      .  بارتفاع دخل الفرد    قوياً يرتبط ارتباطاً 

 .مؤشرات جيدة على التقدم احملرز يف حتقيق األهداف االستراتيجية لالستراتيجية

 االستنتاجات الرئيسية  - ثالثاً  

؛  املنهجيات )أ: ( بشأن يةاالستنتاجات الرئيس استناداً إىل ما سبق، يقدم هذا الفصل          -١٧
) ج(؛  مستوى التوحيد الذي ميكن حتقيقه باستخدام البلدان املتأثرة ملؤشرات تقييم األثر          ) ب(

 .حيازة  البيانات واملعلومات) د(خط األساس وتواتر تتبع املؤشرات واملستويات املستهدفة ؛ 
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  املنهجيات  - ألف  

 حالة الغطاء األرضي  -١  

املنهجيات القائمة على مؤشرات مـستمدة مـن        ) أ: ( مها رئيسينيمت حتديد بديلني      -١٨
فيزيائيـة  مؤشرات واملنهجيات اليت تستخدم ) ب (خرائط استخدام األراضي/الغطاء األرضي 

وتتيح املؤشرات املستمدة من الغطاء     ).  مؤشرات النظام اإليكولوجي   اليت تسمى أيضاً  ( حيوية
فيزيائيـة   نوعية يف حني تتـيح املؤشـرات ال        ، معلومات خرائط استخدام األراضي  /األرضي

 .معلومات كمية ،يويةاحل

 يتيح التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التـصحر          متيناً ويعترب الغطاء األرضي مؤشراً     -١٩
والبلدان املتأثرة منهجية لتقييم حالة الغطاء األرضي وللحصول يف آخر املطاف على قياسات             

 .إنتاجية األرض

درجـة  يك املصنفات املستخدمة يف تصنيف الغطاء األرضي للـسماح ب    وميكن تفك   -٢٠
ففي املقام األول، ميكن رسم خرائط البيانات اخلـام لتقـدمي           . من التطور أو منخفضة   عالية  

ويتضمن هذا املـستوى    ). الغطاء النبايت ونسبة األراضي اجلرداء    (النطاق املساحي للمصنفني    
مواصلة التفكيك الكشف عن استخدام األراضي حيث       ومن شأن   . كمية هائلة من املعلومات   
 . من مؤشر الغطاء األرضي هاماًتشكل التغيريات جزءاً

 إلجراء حتليل   متوافقة ومتناسقة وجيب أن تكون املعلومات املتعلقة بالغطاء األرضي          -٢١
صات ات واالختصاتطبيقمتعدد األزمنة وحتديث اخلرائط داخل البلدان وفيما بينها ويف إطار ال  

 )توحيد عمودي وأفقي(فيما بينها وضمن النطاقني احمللي والعاملي ووالوكاالت 

ومن الضروري رصد تغيري الغطاء األرضي هبدف فهم مدى حـدوث الـتغريات               -٢٢
وتتطلب عملية الرصد وجود خرائط وبيانات موثوق هبا        . البشرية املصدر أو الطبيعية وحّدهتا    
وجيب حتديد فئات ومصنِّفات    . اء األرضي يف منطقة معينة    من أجل إنشاء سالسل زمنية للغط     

وال بد . على حنو متسق من أجل حتديد التغريات اليت تطرأ على الغطاء األرضي على مر الزمن
يف كثري من األحيان احلفاظ على مصادر البيانات األصلية اليت تدعم عملية إعادة حتليل الغطاء 

 . يف التطور أو املعايري املتغرية أو متطلبات اجلهة املستفيدة للتكنولوجيات اآلخذةاألرضي وفقاً

 على  استخدام األراضي /الغطاء األرضي خرائط  املؤشرات املستمدة من    وقد تنطوي     -٢٣
 مـواطن القـصور    عن بعض     فضالً عناصر الصورة مشاكل تتعلق بالدقة بسبب عدم جتانس       
 .املتصلة بتمييز األصناف وتعريف الرموز
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  ومرنـاً   شامالً نظام األمم املتحدة لتصنيف الغطاء األرضي إطاراً       )١(مصنفاتوتتيح    -٢٤
ومتكن املصنفات املذكورة من حتقيق التوافـق   . من أجل التوصيف املواضيعي للغطاء األرضي     

وقد يساعد تطبيـق    . بني جمموعات البيانات القائمة ولصاحل نظم الرصد العاملية يف املستقبل         
 .ى جتاوز مشكلة إمكانية مقارنة الرموزاملصنفات املذكورة عل

 مواطن القصور املوجـودة يف    فيزيائية حيوية، بالنظر إىل     مؤشرات  ويفضل استخدام     -٢٥
فهي قليلة الكلفة وليست    . استخدام األراضي /الغطاء األرضي خرائط  املؤشرات املستمدة من    

السالسل الزمنيـة    بياناتعرضة بشكل خاص النتشار اخلطأ وهي مناسبة جدا للتطبيق على           
 . اليت تغطي مناطق شاسعةاملستشعرة عن بعد

لتقييم حالة الغطاء األرضـي      الفيزيائية احليوية ؤشرات  وميكن استخدام العديد من امل      -٢٦
، واجتاهات  صايف اإلنتاجية األوىل وكفاءة استخدام األمطار     اليت تشمل مجلة من األمور منها       

وتعتـرب   . واليت تعترب املتغري األكثر ارتباطا بالتعرية بفعل املياه         والغطاء النبايت  الظواهر املتكررة 
، )٢(التقييم العاملي لتردي األراضي وحتـسنها     تلك املؤشرات اليت يستخدمها على سبيل املثال        

 عاليـة ال إمكانياهتـا    واعدة بالنظر إىل أسسها الفيزيائية احليوية وجدواها من الناحية التقنية و          
بالنسبة إىل األراضي املزروعة وغـري      (وتصف تلك املؤشرات حالة الغطاء األرضي       . للتوحيد
 اليت مت التحـصل     اإلنتاجية األوىل وكفاءة استخدام األمطار    بقياس اجتاهات صايف    ) املزروعة

 الـيت   بيانات مؤشر االختالف املوحَّد يف النباتات     عليها من خالل سالسل طويلة األجل من        
جزء اإلشـعاع النـشط    املتقدمة املتاحة مثل     بيانات السالسل الزمنية  ستعاضة عنها ب  ميكن اال 

 .املمتص بالّتخليق الضوئي

بيانـات  (وأما امليزات الرئيسية هلذه الطريقة فتتمثل يف كوهنا تتطلب بيانات بسيطة              -٢٧
رات الغطاء  وأن التقنيات اليت ختول احلصول على مؤش      ) ناخيةاملبيانات  ال عن بعد و   االستشعار
وكفاءة اسـتخدام   ،  اإلنتاجية األوىل ، وصايف   مؤشر االختالف املوحَّد يف النباتات    النبايت مثل   

 .، ختضع للتحقيق الدقيق وأنه ال توجد يف هذه املرحلة هنج بديلة لتحل حملهااألمطار

ضرة ، الذي ميثل تراكم اخل    ؤشر االختالف املوحَّد يف النباتات    مل أما اجملموع السنوي    -٢٨
 كفـاءة   وأما. سنويا، فهو مؤشر معياري مقبول على نطاق واسع لتردي األراضي وحتسنها          

مؤشر االختالف املوحَّد يف     ومؤشر كفاءة استخدام األمطار املعدل حبسب        استخدام األمطار 
 فهي طـرق     جملموع مؤشر االختالف املوحَّد يف النباتات      ة املتبقي ات العاملية االجتاه و النباتات
ويعد كل تدبري من التدابري     . مطار تقلبات األ   فيها اإلنذارات اخلاطئة اليت تتسبب    إللغاء   ةخمتلف

__________ 

)١( Di Gregorio, A., 2005. UN Land Cover Classification System (LCSS) – classification concepts 

and user manual for software version 2. Available at: <www.glcn-lccs.org>. 

)٢( Bai, Z.G., Dent, D.L., Olsson, L. and M.E. Schaepman, 2008. Global assessment of land 

degradation and improvement. 1. Identification by remote sensing. Report 2008/01, ISRIC – 

World Soil Information, Wageningen. 
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) بوصفه مؤشـرا للخـضرة     (االختالف املوحَّد يف النباتات   فمؤشر  .  حبد ذاته  املختلفة مفيداً 
، )معدل اإلنتاج لكل وحدة من وحدات هطول األمطـار        (ومؤشر كفاءة استخدام األمطار     

 مؤشر كفاءة استخدام األمطار املعدل حبسب       من ميزات و. ن ومعروفان جداً  مفهومان بسيطا 
ؤشر االختالف املوحَّـد يف      بالقيم األصلية مل    االحتفاظُ مؤشر االختالف املوحَّد يف النباتات    

وبالتايل ميكن ترمجة تلك القـيم إىل       .  بالنسبة للمناطق اليت تعترب متردية أو متحسنة       النباتات
وبشكل عام، يتيح مؤشر كفاءة استخدام      . األوىل القابل للتحليل االقتصادي   صايف اإلنتاجية   

 . حتديدا صارما لتردي األراضيمؤشر االختالف املوحَّد يف النباتاتاألمطار املعدل حبسب 

 فيما  التقييم العاملي لتردي األراضي   ويتعني النظر إىل بعض الشواغل املثارة حول ناتج           -٢٩
 األساسي يف النطاق الـذي      صورويتمثل الق . ميمه على النطاق العاملي   يتصل أساسا مبستوى تع   

 ودراسات وضع اخلرائط مـع      النظم العاملية للحصر ووضع النماذج والرصد     استند إىل بيانات    
شكل  كلم على النطاق العاملي مع التقسيم إىل طبقات فرعية ب          ٨تطبيق استبانة مكانية تصل إىل      

 بتطبيق املؤشر على الصعيد الوطين باستخدام غريهـا مـن           وروميكن جتاوز هذا القص   . حمدود
 عن بعد ذات االستبانة املكانيـة األعلـى وذات التعريـف            لبيانات االستشعار صادر املتاحة   امل

 جزء اإلشعاع النشط املمتص بالّتخليق الـضوئي      مثل ناتج   ( على حنو أفضل     بالقياس اإلشعاعي 
 ومقياس الطيـف اإلشـعاعي      ،ع للمفوضية األوروبية  املركز املشترك للبحوث التاب   الذي أعده   

 ساتل رصد األرض  ، وراسم خرائط الغطاء النبايت احملمول على منت         )موديس (املتوسط االستبانة 
 على املستوى اإلقليمـي،      املتقدم ذو القدرة التحليلية العالية جدا      اإلشعاعياملقياس  ، و )سبوت(

 .)٣( األخرى من قبيل مشروع دي سورفايوبطريقة مقسمة أكثر مثلما مت يف املشاريع

ن املهلة احملـددة يف     إومبا أن البلدان ال متلك مجيعها قدرة تقنية عالية املستوى وحيث              -٣٠
ومـن  . رح اعتماد هنج قائم على التقـسيم  قصرية جدا للوفاء بااللتزامات، فقد اقتُ    ٢٠١٢عام  

ومبا .  متاحة حول الغطاء األرضي    شأن ذلك السماح باالنطالق يف املشروع باستخدام بيانات       
 البلدان اليت ال تزال يف بداية الطريق، التطور لتـصل           بإمكانأن التطور التقين آخذ يف التحسن،       

وميكن لبلدن أخرى إتاحة تقارير وخرائط مفصلة تتضمن مصنِّفات أخرى          . إىل مستوى متقدم  
وقد ييسر إنشاء بوابة    . صلة باألرض مثل نظام استخدام األراضي والغطاء النبايت واملمارسات املت       

ففي . على املوقع اإللكتروين مزودة بقائمة خيارات وثالثة مستويات، تنفيذ هنج من ذلك القبيل            
الـيت خيتـار منـها    " الغطاء األرضي"املستوى األول وهو املستوى العام، ميكن إتاحة أصناف    

أنواع اسـتخدام   "لثاين، ميكن إتاحة    ويف املستوى ا  . املستخدمون الفئة املناسبة أكثر من غريها     
.  إىل حد كبري   املقترنة هبا هبدف احلصول على توصيف أفضل وإن كان ال يزال كمياً           " األراضي

، ميكن للمستخدمني إدراج قياسات الغطاء النبـايت إىل  واألكثر تفصيالًوأما يف املستوى الثالث     

__________ 

)٣( Barrio del, G. J., Puigdefabregas, J., Sanjuan, M. E. and A. Ruiz, 2005. The DeSurvey 

MP1_2dRUE tool for assessing and monitoring of land condition, Technical Report of CSIC-

EEZA, Spain. 
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.  بالنسبة إىل نـوع الغطـاء      ون مناسباً جانب بيانات تتعلق باإلنتاج والكتلة احليوية حسبما يك       
وحينئذ تصبح تلك اجملموعة من البيانات األساسية منفتحة لزيادة استكـشاف الـسبل الـيت               

 اهلامة مثل زيـادة قـدرة   خدمات النظام اإليكولوجييتوخاها مؤشر تقييم األداء حليازة نواتج    
 .ادياألرض على التأقلم والتغيريات اليت تطرأ على اإلنتاج االقتص

  نسبة السكان يف املناطق املتأثرة الذين يعيشون فوق خط الفقر  -٢  
إال أنه مثة بعض    . أصبحت العديد من البلدان والوكاالت الدولية تسجل تطور الفقر          -٣١

ية األمم املتحـدة ملكافحـة      الشكوك املتعلقة مبدى مالءمة هذا املؤشر بالنسبة ألغراض اتفاق        
ال تكون متاحة على الصعيد الوطين أو قد تكون مبعثرة يف العديد             مبا أن البيانات قد      التصحر

من املواقع اإللكترونية للوكاالت الدولية أو أنه يتعني تطبيقها يف مناطق من العامل ليست هلـا    
  .أية عالقة بالفقر

فثمة خط الفقر الـدويل     . س الفقر ا مشاكل مقترنة بالطريقة املتبعة لقي     وتوجد أيضاً   -٣٢
ما بني البلدان ومثة أيضا خط فقر      والذي ال يسمح بإجراء مقارنة في       البنك الدويل  الذي حدده 

ويف هنايـة   . مطلق أو خط فقر نسيب حددهتما البلدان بذاهتا ويستندان إىل الظروف احملليـة            
  .املطاف، قد يسبب تعريف املناطق املتأثرة بعض الصعوبات بالنسبة إىل األطراف املبلِّغة

   مشترك لتحديد مفهوم الفقر، اجملـال لتطبيـق طـرق      إطار مفاهيمي ويترك غياب     -٣٣
 .خمتلفة لقياسه

ضة بأن االستهالك هو الطريقة املناسبة لقياس الفقر يف البلدان           املستعرَ  األدبيات وتوحي  -٣٤
وعـالوة علـى ذلـك،      . األقل منوا يف حني أن الدخل هو املنهج األفضل يف البلدان املتقدمة           

ويبـدو  . لدان خط الفقر املطلق بينما اختارت بلدان أخرى خط الفقر النسيب         اعتمدت بعض الب  
 .من اختيارات معظم البلدان والوكاالت الدولية أن خط الفقر املطلق هو األكثر استخداماً

فقد يكون من املنطقي يف البعض      . اعتباطيةفقر يف النهاية عملية     للاختيار خط   ويعد    -٣٥
دىن لألجر أو قيمة بعض املنافع اليت تعرف علـى نطـاق واسـع              البلدان استخدام احلد األ   

 . واملعترف هبا كوهنا متثل احلد األدىن

.  مفيـداً  مؤشر على املستوى العاملي أمراًعنومن املثري للتساؤل ما إذا كان اإلبالغ          -٣٦
 عام حول ضرورة ترك املسؤولية لألطراف لتحديـد املنـاطق           وزيادة على ذلك، مثة إمجاع    

 .تأثرة داخل أراضيهاامل

ـ وفيما يتعلق باالستبانة املكانية، تقيس العديد من البلدان الفقر من خالل              -٣٧  اتدراس
وحيتاج هذا اإلجراء إىل تنقيح مـىت مـا مت       .  دون وطنية تستهدف األسر املعيشية     استقصائية

فاقية األمـم   وقد يكون من الصائب بالنسبة ألمانة ات      ". للمناطق املتأثرة "التوصل إىل تعريف    
املتحدة ملكافحة التصحر تنفيذ بعض إجراءات مراقبة اجلودة هبدف ضمان إمكانيـة إجـراء            

 .املقارنة فيما بني املناطق اليت حتظى مبستوى معيشة مماثلة
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 الترابط بني عمليات قياس الفقر اليت تقوم هبا البلدان ومؤشر تـردي             ةوقد أُقر بأمهي    -٣٨
 .ملية على سبل العيشاألراضي ملرفق البيئة العا

 مستوى التوحيد الذي ميكن حتقيقه باستخدام البلدان املتأثرة ملؤشرات تقييم األثر  - باء  

 مؤشرات تقييم األثر هو أن تستند       عنغ  بالينبغي أن يكون اهلدف الرئيسي من اإل        -٣٩
يم مـتني   اإلجراءات والتدابري املتخذة ملكافحة التصحر والتخفيف من آثار اجلفاف، إىل تقي          

 .ورصد دوري لتردي األراضي على الصعيد الوطين

وينبغي تفضيل استخدام املؤشرات اجملمعة بوصفها جزءا من املبادرات الوطنية على             -٤٠
. املؤشرات اجملمعة على الصعيد الدويل وإن كان ذلك على حساب التوحيد وإمكانية املقارنة            

ر كما تشارك العديـد منـها بنـشاط يف          العديد من البلدان مؤشرات تقييم األث     وتستخدم  
وتضم بلدان أمريكا اجلنوبية    (املبادرات اإلقليمية وشبه اإلقليمية الرامية إىل توحيد املؤشرات         

  ).ومرصد الصحراء الكربى والساحل

، يتعني اإلدراك بأن توحيد منهجية استخدام املؤشـر         وبغض النظر عن أمهية التوحيد      -٤١
ى الطويل مما من شأنه أن يزيد من عبء البلدان لتحقيق نتـائج يف              يتطلب بذل جهد على املد    

وبالتايل، ينبغي لنظام   . ٢٠١٢مهلة قصرية بالنسبة إىل املوعد النهائي لتقدمي التقارير احملدد بسنة           
 التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر أن يكون مرنا بدرجة كافية للتوفيق بني أوجـه       بالغاإل

 .نهجيات ولكن ينبغي تشجيع األطراف على االشتراك يف مبادرات التوحيداالختالف يف امل

 والتوصية هبا،   مؤشرات تقييم األثر  ولكن تنطوي ميزة صياغة مناهج مشتركة لقياس          -٤٢
فهي ستكون مبثابة مرجع بالنسبة إىل تلك البلدان اليت مل تشرع بعد يف استخدام              : على شقني 

 .وستيسر تبادل املعلومات والبيانات والتكنولوجيا وتقامسهامؤشرات تقييم األثر املختارة 

 من املصادر املتاحة عـادة      وإن فُهم بأنه ينبغي جتميع املؤشرات كلما كان ذلك ممكناً           -٤٣
 للرصـد    أساساً للجهات الوطنية الفاعلة أو اليت تستخدمها، فقد تشكل املؤشرات اجملمعة دولياً          

 . األوىلاإلبالغالبيانات على الصعيد الوطين بالنسبة لعملية االفتراضي يف حالة وجود نقص يف 

  خطوط األساس وتواتر عمليات تتبع املؤشرات  - جيم  

 خطوط األساس  -١  

التغـيريات  عـن   حتتاج األطراف إىل حتديد خطوط األساس اليت تبلغ على أساسها             -٤٤
 .املالحظة يف قيمة املؤشرات املختارة

فأوالً، ينبغي أال تعود خطوط األساس      : اس بطريقة عملية   خطوط أس  ينبغي اختيار و  -٤٥
إىل زمن بعيد جداً، وذلك لضمان املوثوقية والدقة؛ وثانياً، ينبغي أن تكون متوافقة مع أجل               
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ومن املقترح حتديد خطوط أساس جديـدة يف غـضون          .  أعوام ١٠االستراتيجية اليت تدوم    
عـن  غ  بـال  ذاته من أجـل اإل     لنموذجا  وقد اتبع  .٢٠٠٩ إىل عام    ٢٠٠٠الفترة من عام    

  .مؤشرات األداء التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 تواتر عمليات تتبع املؤشرات  -٢  

جيب أن يكون تواتر عمليات التتبع متوافقاً مع املبادئ التوجيهية لإلبالغ اليت تضعها               -٤٦
يت ية عناصر النظم البيولوجية ال    حالياً جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وينبغي أن يراعي حساس        

 . ي املتردية، والغطاء احلرجي جتديد األراض مثل،ُيراد قياسها لالستجابة

، ٢٠١٢ومبا أن أجل االستراتيجية ميتد لعشرة أعوام، وأن دورة اإلبالغ األوىل مقررة لعام                -٤٧
 . كل أربعة أعوام أو أكثرين،املؤشركال يوصى بأن يكون تواتر عمليات تتبع 

  مجع البيانات واملعلومات  - دال  

 حالة الغطاء األرضي  -١  

ويـضطلع  . ال توجد مشاكل رئيسية إلتاحة البيانات على الصعيد اإلقليمي والعاملي           -٤٨
عدد من وكاالت الفضاء ومعاهد البحث والوكاالت الوطنية حاليا بإنتاج جمموعات مـن              

 ومتعددة األزمنة على املستوى العـاملي       البيانات بشأن الغطاء األرضي وهي متعددة األطياف      
لتحديد نوع الغطـاء    ) كلم١-م٢٥٠" (رديئة"وهي بيانات ذات استبانة      واإلقليمي والوطين 

لتحديد نوع الغطاء األرضي والكشف عـن       ) م٥٠-١٠" (متوسطة"األرضي وذات استبانة    
 .)٤()٢٠٠٨،  يتالرصد العاملي لديناميات األحراج والكـساء النبـا       (تغريات الغطاء األرضي    

وباإلضافة إىل ذلك، ُتكتسب البيانات من املوقع من أجل رصد الغطاء األرضـي وهجـرة               
النباتات وما يتعلق هبا من ظواهر وتستخدم كذلك كمرجع ملعايرة الغطاء األرضي وقياسات             

 .السواتل لتغيريات الغطاء األرضي وتثبيتها

  الطيف التصويري املتوسط التحليـل     مقياسوعلى الصعيد الوطين، قد متثل بيانات         -٤٩
الفريق املعين بالنظم   عن بيانات     بديالً )مرييس(مطياف التصوير املتوسط االستبانة     و )موديس(
يف العديد مـن   املتاحة باجملان    بيانات الندسات  وأما. املية للحصر ووضع النماذج والرصد    الع

ؤشرات املذكورة أعاله ألهنا تفتقر     ليست البيانات املالئمة أكثر للحصول على امل      احلاالت، ف 

__________ 

)٤( GOFC-GOLD 2008. Reducing greenhouse gas emissions from deforestation and degradation in 

developing countries: a source book of methods and procedures for monitoring, measuring and 

reporting. GOFC-GOLD report version COP13-2. Available at: <www.gofc-gold.uni-

jena.de/redd>. 
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إىل االستبانة الزمانية الضرورية لتحليل دورة منو النبات بشكل مناسب طيلـة فتـرة سـبع                
 .بيد أهنا قد تكون مفيدة ألغراض التحقق على الصعيد دون الوطين واحمللي. سنوات

ـ         مواطن القصور ومن    -٥٠ ة عـن    اإلضافية، نذكر على سبيل املثال غياب بيانات دقيق
 يف املناطق املداريـة ذات الغطـاء        صور السواتل  عن   هطول األمطار يف بعض البلدان فضالً     

 .السحايب العايل

   نسبة السكان يف املناطق املتأثرة الذين يعيشون فوق خط الفقر  -٢  
 مؤشـرا تتـوفر     نسبة السكان يف املناطق املتأثرة الذين يعيشون فوق خط الفقر         تعد    -٥١

 أغلب البلدان؛ ومقارنة مع املؤشرات األخرى، يتميز نظام اجلمع بالبـساطة   بشأنه بيانات يف  
انات يف متناول البلدان اليت     ومن املفهوم أن تكلفة مجع البي     .  بسبب وجود نظم للرصد    نسبياً
 .كت يف هذه العمليةشار

التصحر وفيما يتعلق مبدى توفر البيانات، بإمكان أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة              -٥٢
املعلومات مبا أنه توجـد     /تيسري عمل نقاط االتصال باحملافظة على مستودع ملصادر البيانات        

وُينـصح  . ية اجلودة وقابلة للتحميل   عدة مواقع شبكية تابعة لوكاالت دولية تضم بيانات عال        
 باستخدام البيانات التابعة للوكاالت الدولية كبيانات افتراضية هبدف التعويض بصفة مؤقتـة           

 .عن غياب البيانات يف بلدان معينة

 توجيه اجلهود اليت تبذهلا أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر            وينبغي أيضاً   -٥٣
حنو تنسيق األنشطة اليت تنظمها هيئات األمم املتحدة املتخصصة والرامية إىل بناء القدرات يف              

 .ليمتلك املناطق اليت ال يتم قياس الفقر فيها على حنو س

املعلومات يرمي إىل السماح بإجراء مقارنات علـى        /وإذا كان جهد جتميع البيانات      -٥٤
الصعيد الدويل بغية احلصول على مؤشر عاملي للفقر، فعندئذ ينبغي ألمانة االتفاقية أن حتـدد              

 . على شبكة اإلنترنتاإلجراءات اليت من شأهنا تيسري النفاذ إىل البيانات املتاحة حالياً

 االستنتاجات والتوصيات  - عاًراب  

اختذت جلنة العلم والتكنولوجيا خطوات الستخدام اجملموعـة الفرعيـة مـن              -٥٥
استعراض وحتديد املنـهجيات    ) أ: ( بالوسائل التالية   فعاالً مؤشرات تقييم األثر استخداماً   

قييم القائمة جلمع البيانات ذات الصلة الضرورية لتطبيق اجملموعة الفرعية من مؤشرات ت           
واملعلومات وحتديد مصادر البيانات املتاحة     ) ب(ها،  عناألثر ومعاجلتها ورصدها واإلبالغ     

وتقدمي التوجيـه   ) ج( اجملموعة الفرعية من مؤشرات تقييم األثر،        الضرورية لإلبالغ عن  
واقتراح خيارات لوضـع    ) د(بشأن سبل التوصل إىل مستوى تنفيذي يف جمال التوحيد،          

 .وحدة وفترة التتبعخطوط األساس امل



ICCD/CST(S-2)/7 

15 GE.10-62724 

 بالتقرير وتقـدمي توجيـه      وقد ترغب جلنة العلم والتكنولوجيا يف اإلحاطة علماً         -٥٦
 .يتعلق بصياغة املزيد من التوصيات القائمة على االستنتاجات الرئيسية

 يف تقدمي توجيه واضح إىل مكتبها بشأن وقد ترغب جلنة العلم والتكنولوجيا أيضاً  -٥٧
فيما يتعلق بالعمل املراد إجنازه خالل الفترة املمتدة حىت موعد انعقـاد             سبل املضي قدماً  

 .الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف

 األنشطة اليت أجنزهتا أمانة اتفاقية األمـم        عن  مرحلياً ومبا أن هذه الوثيقة متثل تقريراً       -٥٨
ا إىل حد منتصف    املتحدة ملكافحة التصحر بناء على توجيه من مكتب جلنة العلم والتكنولوجي          

ة عما أجنز خالل تلك الفترة من       جدستاملعلومات  امل، من املعتزم تقدمي     ٢٠١٠يوليه  /شهر متوز 
باملنهجيات وخطوط األساس الستخدام اجملموعة الفرعية من مؤشرات تقييم         األنشطة املتعلقة   

  .لوجياالدورة االستثنائية الثانية للجنة العلم والتكنو، خالل  استخدام فعاالًاألثر

        


