اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ
عملية اإلبالغ السابعة

تقرير من [اسم الطرف]

[تاريخ التقديم]

صفحة  1من 35

المحتويات
.I

نبذة تعريفية عن البلد

.II

األهداف االستراتيجية
أ.

الهدف االستراتيجي  :1تحسين حالة النظم البيئية المتأثرة ،مكافحة التصحر/تدهور األراضي ،وتعزيز اإلدارة المستدامة
لألراضي واإلسهام في تحييد آثار تدهور األراضي
المؤشر  :SO1-1االتجاهات المتعلقة بالغطاء األرضي
المؤشر  :SO1-2االتجاهات المتعلقة بإنتاجية األراضي أو أدائها
المؤشر  :SO1-3االتجاهات المتعلقة بمخزونات الكربون فوق األرض وتحتها
مؤشر هدف التنمية المستدامة  :15.3.1نسبة األراضي المتدهورة إلى مجموع مساحة اليابسة
األهداف التطوعية

ب.

الهدف االستراتيجي  :2تحسين ظروف معيشة السكان المتأثرين
المؤشر  :SO2-1االتجاهات المتعلقة بالسكان الذين يعيشون تحت خط الفقر النسبي و/أو بالتفاوت في الدخل في المناطق
المتأثرة
المؤشر  :SO2-2االتجاهات المتعلقة بإمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب في المناطق المتأثرة
األهداف التطوعية

ج.

الهدف االستراتيجي  :3تخفيف آثار الجفاف والتكيف معها وإدارتها من أجل تحسين قدرة السكان المتأثرين والنظم
اإليكولوجية على التأقلم
األهداف التطوعية

د.

الهدف االستراتيجي  :4در منافع بيئية على الصعيد العالمي عن طريق التنفيذ الفعال التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
المؤشر  :SO4-1االتجاهات المتعلقة بمخزونات الكربون فوق األرض وتحتها
المؤشر  :SO4-2االتجاهات المتعلقة بوفرة األنواع المختارة وتوزيعها
األهداف التطوعية

هـ.

المؤشرات اإلضافية لألهداف االستراتيجية  1و 2و4

و.

الهدف االستراتيجي  :5تعبئة قدر كبير من الموارد المالية وغير المالية اإلضافية لدعم تنفيذ االتفاقية وذلك عن طريق إقامة
شراكات فعالة على الصعيدين العالمي والوطني
المؤشر  :SO5-1االتجاهات المتعلقة ب المساعدة اإلنمائية الرسمية الدولية الثنائية ومتعددة األطراف
المؤشر  :SO5-2االتجاهات المتعلقة بالموارد العامة المحلية
المؤشر  :SO5-3االتجاهات المتعلقة بعدد شركاء التمويل المشترك
المؤشر  :SO5-4الموارد المعبأة من مصادر تمويل مبتكرة بما في ذلك من القطاع الخاص

ثانيًا.

إطار عمل تنفيذ االتفاقية
أ)

الموارد المالية وغير المالية

ب)

السياسة والتخطيط

ج)

العمل الميداني

صفحة  2من 35

نبذة تعريفية عن البلد
نبذة تعريفية عن البلد

مساحة األرض

التركيبة السكانية

المعلومات التكميلية

اذكر إجمالي مساحة األرض والمساحة التي تغطيها المسطحات المائية وإجمالي مساحة البلد:
السنة

إجمالي مساحة األرض
(كم)2

المسطحات المائية
(كم)2

إجمالي مساحة البلد
(كم)2

التعليقات

اإلجمالي
(ألف)

التعليقات

التقديرات السكانية في المناطق الحضرية والريفية وإجمالي عدد السكان في بلدك:
السنة

المناطق الحضرية
(ألف)

المناطق الريفية
(ألف)

اذكر أي معلومات تكميلية تعتبرها متصلة بالموضوع وحمِّل أي بيانات/وثائق تكميلية في المساحة المتوفرة على بوابة .PRAIS
انقر هنا إلدخال نص.

صفحة  3من 35

األهداف االستراتيجية
الهدف االستراتيجي  :1تحسين حالة النظم البيئية المتأثرة ،مكافحة التصحر/تدهور األراضي ،وتعزيز اإلدارة المستدامة لألراضي واإلسهام في
تحييد آثار تدهور األراضي

SO1-1

االتجاهات المتعلقة بالغطاء األرضي

الغطاء األرضي

البيانات الكمية

تقديرات توزيع الفئات الرئيسية للغطاء الألرضي على المستوى الوطني (بالكيلومترات المربعة (كم.))2
البيانات االفتراضية مستمدة من  ...ويمكن تعديلها حسب االقتضاء.
الغطاء األرضي (كم)2
السنة

المساحات المغطاة
باألشجار

المراعي

األراضي
الزراعية

األراضي
الرطبة

األسطح
االصطناعية

أراضي أخرى

صافي
التغير
المساحي

مصفوفة التغير المساحي للغطاء األرضي (بالكيلومترات المربعة).
الفئة النهائية
الفئة المبدئية

المساحات
المغطاة
باألشجار

المراعي

األراضي
الزراعية

األراضي
الرطبة

األسطح
االصطناعية

أراضي
أخرى

المساحات المغطاة باألشجار
المراعي
األراضي الزراعية
األراضي الرطبة
األسطح االصطناعية
أراضي أخرى

الرجاء اإلجابة عن السؤال التالي في حالة تعديلك أو استبدالك للبيانات االفتراضية باستخدام مصادر بيانات أخرى:
مصادر المعلومات

اذكر مصدر البيانات.
انقر هنا إلدخال نص.

صفحة  4من 35

األهداف االستراتيجية
الهدف االستراتيجي  :1تحسين حالة النظم البيئية المتأثرة ،مكافحة التصحر/تدهور األراضي ،وتعزيز اإلدارة المستدامة لألراضي واإلسهام في
تحييد آثار تدهور األراضي
التقييم النوعي

تفسير
المؤشر

النقاط
الساخنة/
النقاط
الالمعة

المعلومات
التكميلية

بنا ًء على البيانات الكمية ،اذكر أبرز التغيرات السلبية أو اإليجابية في الغطاء األرضي وكذلك أسبابها المباشرة و/أو غير المباشرة:
تحويل األراضي
إلى
من

صافي التغير
المساحي
(كم)2

السبب/األسباب
غير مباشر
مباشر
(اختر بند واحد أو أكثر)

التعليقات

وصف التغيرات

(اختر بند واحد أو أكثر)

اذكر أماكن تواجد أبرز النقاط الساخنة /النقاط الالمعة المتعلقة بالغطاء األرضي في بلدك:
النقاط الساخنة /النقاط الالمعة

الموقع

المساحة (كم)2

التعليقات

اذكر أي معلومات تكميلية تعتبرها متصلة بالموضوع وحمِّل أي بيانات/وثائق تكميلية في المساحة المتوفرة على بوابة .PRAIS
انقر هنا إلدخال نص.

صفحة  5من 35

األهداف االستراتيجية
الهدف االستراتيجي  :1تحسين حالة النظم البيئية المتأثرة ،مكافحة التصحر/تدهور األراضي ،وتعزيز اإلدارة المستدامة لألراضي واإلسهام في
تحييد آثار تدهور األراضي

SO1-2

االتجاهات المتعلقة بإنتاجية األراضي أو أدائها

ديناميات إنتاجية األراضي

البيانات
الكمية

تقديرات ديناميات إنتاجية األراضي داخل كل نوع من أنواع الغطاء األرضي على المستوى الوطني :المساحة المغطاة من كل فئة من فئات ديناميات إنتاجية
األراضي (بالكم.)2
البيانات االفتراضية مستمدة من  ...ويمكن تعديلها حسب االقتضاء.

فئة الغطاء األرضي

منخفض

صافي ديناميات إنتاجية األراضي (( )2010-2000كم)2
متزايد
ثابت
مجهد
انخفاض معتدل

ال تتوافر بيانات

المساحات المغطاة
باألشجار
المراعي
األراضي الزراعية
األراضي الرطبة
األسطح االصطناعية
أراضي أخرى

تقديرات ديناميات إنتاجية األراضي في المساحات التي تحولت أراضيها إلى نوع جديد من الغطاء األرضي (بالكم.)2
تحويل األراضي
من

إلى

صافي التغير
المساحي
(كم)2

صافي ديناميات إنتاجية األراضي (( )2010-2000كم)2
منخفض

انخفاض معتدل

ثابت

مجهد

متزايد

برجاء اإلجابة عن السؤال التالي في حالة تعديلك أو استبدالك للبيانات االفتراضية باستخدام مصادر بيانات أخرى:
مقاييس أخرى

في حالة استخدام مقياس مختلف في بلدك لتقييم إنتاجية األراضي (كالرقم القياسي الموحد لتباين كثافة الغطاء النباتي (،)NDVI
مؤشر الغطاء النباتي المحسن ( ،))EVIحدد المقياس المستخدم في بلدك واذكر البيانات هنا.
انقر هنا إلدخال نص.

مصادر
المعلومات

اذكر مصدر البيانات.
انقر هنا إلدخال نص.

التقييم النوعي

تفسير المؤشر

بنا ًء على البيانات الكمية ،اذكر أبرز التغيرات السلبية أو اإليجابية في إنتاجية األراضي وكذلك أسبابها المباشرة و/أو غير المباشرة.
فئة الغطاء األرضي /
تحويل األراضي

المساحة
(كم)2

ديناميات إنتاجية
األراضي

السبب/األسباب
غير مباشر
مباشر
(اختر بند واحد أو
أكثر)

التعليقات

(اختر بند واحد أو أكثر)

صفحة  6من 35

األهداف االستراتيجية
الهدف االستراتيجي  :1تحسين حالة النظم البيئية المتأثرة ،مكافحة التصحر/تدهور األراضي ،وتعزيز اإلدارة المستدامة لألراضي واإلسهام في
تحييد آثار تدهور األراضي

النقاط الساخنة/
النقاط الالمعة

اذكر أماكن تواجد أبرز النقاط الساخنة /النقاط الالمعة المتعلقة بإنتاجية األرضي في بلدك:
النقاط الساخنة /النقاط الالمعة

المعلومات
التكميلية

الموقع

المساحة (كم)2

التعليقات

اذكر أي معلومات تكميلية تعتبرها متصلة بالموضوع وحمِّل أي بيانات/وثائق تكميلية في المساحة المتوفرة على بوابة .PRAIS
انقر هنا إلدخال نص.

صفحة  7من 35

األهداف االستراتيجية
الهدف االستراتيجي  :1تحسين حالة النظم البيئية المتأثرة ،مكافحة التصحر/تدهور األراضي ،وتعزيز اإلدارة المستدامة لألراضي واإلسهام في
تحييد آثار تدهور األراضي

SO1-3

االتجاهات المتعلقة بمخزونات الكربون فوق األرض وتحتها

مخزونات الكربون العضوي في التربة

البيانات الكمية

التقديرات الوطنية لمخزون الكربون العضوي للتربة في التربة السطحية ( 0إلى  30سم) داخل كل نوع من أنواع الغطاء األرضي (بالطن/هكتار).
البيانات االفتراضية مستمدة من  ...ويمكن تعديلها حسب االقتضاء.
مخزون الكربون العضوي للتربة في التربة السطحية (طن/هكتار)
السنة

المساحات المغطاة
باألشجار

المراعي

األراضي
الزراعية

األراضي الرطبة

األسطح
االصطناعية

أراضي أخرى

تقديرات التغير في مخزون الكربون العضوي في التربة بسبب تحويل األراضي إلى نوع جديد من الغطاء األرضي
التغير في مخزون الكربون العضوي في التربة ()2010-2000
صافي التغير
تحويل األراضي
المساحي
التغير في
إجمالي
المخزون
المخزون
إجمالي المخزون
(كم)2
مخزون
المخزون
النهائي
األولي
األولي للكربون
الكربون
النهائي للكربون
للكربون
للكربون
العضوي في
إلى
من
العضوي في
العضوي في
للعضوي في
العضوي في
التربة
التربة
التربة
التربة
التربة
(طن)
(طن)
(طن)
(طن/هكتار)
(طن/هكتار)

برجاء اإلجابة عن السؤال التالي في حالة تعديلك أو استبدالك للبيانات االفتراضية باستخدام مصادر بيانات أخرى:
مصادر المعلومات

اذكر مصدر البيانات.
انقر هنا إلدخال نص.

التقييم النوعي

تفسير المؤشر

بنا ًء على البيانات الكمية ،اذكر أبرز التغيرات السلبية أو اإليجابية في مخزون الكربون العضوي في التربة وكذلك أسبابها المباشرة و/أو غير
المباشرة.
فئة الغطاء
األرضي  /تحويل
األراضي

المساحة
(كم)2

التغير في مخزون
الكربون العضوي في
التربة
(طن/هكتار)

السبب/األسباب
غير مباشر
مباشر
(اختر بند واحد أو أكثر)

التعليقات

(اختر بند واحد أو أكثر)

صفحة  8من 35

األهداف االستراتيجية
الهدف االستراتيجي  :1تحسين حالة النظم البيئية المتأثرة ،مكافحة التصحر/تدهور األراضي ،وتعزيز اإلدارة المستدامة لألراضي واإلسهام في
تحييد آثار تدهور األراضي
النقاط الساخنة /النقاط الالمعة

اذكر أماكن تواجد أبرز النقاط الساخنة /النقاط الالمعة المتعلقة بمخزون الكربون العضوي في التربة في بلدك:
النقاط الساخنة /النقاط الالمعة

المعلومات التكميلية

الموقع

المساحة (كم)2

التعليقات

اذكر أي معلومات تكميلية تعتبرها متصلة بالموضوع وحمِّل أي بيانات/وثائق تكميلية في المساحة المتوفرة على بوابة .PRAIS
انقر هنا إلدخال نص.

صفحة  9من 35

األهداف االستراتيجية
الهدف االستراتيجي  :1تحسين حالة النظم البيئية المتأثرة ،مكافحة التصحر/تدهور األراضي ،وتعزيز اإلدارة المستدامة لألراضي واإلسهام في
تحييد آثار تدهور األراضي

SO1

نسبة األراضي المتدهورة

نسبة األراضي المتدهورة إلى مجموع مساحة اليابسة (مؤشر هدف التنمية المستدامة )15.3.1

اذكر إجمالي مساحة األراضي المتدهورة (بالكم )2ونسبة األراضي المتدهورة إلى إجمالي مساحة األرض (التي تعرف بأنها إجمالي
مساحة السطح لبلد ما مطروحً ا منها المساحة المغطاة بالمسطحات المائية الداخلية كاألنهار والبحيرات الكبرى) ،والسنة.
إجمالي مساحة
األراضي المتدهورة
(كم)2

الطريقة

نسبة
األراضي المتدهورة

السنة

هل استخدمت المؤشرات الثالثة الفرعية (أي الغطاء األرضي وديناميات إنتاجية األراضي ومخزون الكربون العضوي في التربة)
لحساب نسبة األراضي المتدهورة؟
☐ نعم
☐ مؤشران فقط
☐ مؤشر واحد فقط
☐ ال
هل استخدمت مبدأ "استبعاد أي مؤشر يؤدي الى استبعاد جميع المؤشرات" لحساب نسبة األراضي المتدهورة؟
☐ نعم
☐ ال
إذا كانت اإلجابة ال ،اذكر الطريقة المستخدمة لتقييم نسبة األراضي المتدهورة
انقر هنا إلدخال نص.

مستوى الثقة

اذكر مستوى الثقة في بلدك في تقييم نسبة األراضي المتدهورة:
☐ مرتفع (على أساس األدلة الشاملة)
☐ متوسط (على أساس األدلة الجزئية)
☐ منخفض (على أساس األدلة المحدودة)
اذكر لماذا حصل التقييم على مستوى الثقة المحدد أعاله:
انقر هنا إلدخال نص.

المعلومات التكميلية

اذكر أي معلومات تكميلية تعتبرها متصلة بالموضوع وحمِّل أي بيانات/وثائق تكميلية في المساحة المتوفرة على بوابة .PRAIS
انقر هنا إلدخال نص.

صفحة  10من 35

األهداف االستراتيجية
الهدف االستراتيجي  :1تحسين حالة النظم البيئية المتأثرة ،مكافحة التصحر/تدهور األراضي ،وتعزيز اإلدارة المستدامة لألراضي واإلسهام في
تحييد آثار تدهور األراضي

SO1

أهداف تحييد آثار تدهور
األراضي

األهداف التطوعية

هل وضعت بلدك أي هدف/أهداف لتحييد آثار تدهور األراضي؟

نعم

ال

☐

☐

اذكر أي هدف وضعه بلدك لتحييد آثار تدهور األراضي وأشر إلى السنة المتوقعة لتحقيقه ومستوى التطبيق (أي المستوى الوطني ،المستوى
دون الوطني ،أهداف محددة).
الهدف

السنة

هل يخطط بلدك لوضع أي هدف/أهداف لتحييد آثار تدهور األراضي؟

األهداف األخرى

نعم

ال

☐

☐

اذكر أي هدف آخر متصل بالهدف االستراتيجي  1الذي وضعه بلدك وأشر الى السنة المتوقعة لتحقيقه ومستوى التطبيق (مثالً المستوى
الوطني ،المستوى دون الوطني):
الهدف

المعلومات التكميلية

مستوى التطبيق

السنة

مستوى التطبيق

اذكر أي معلومات تكميلية تعتبرها متصلة بالموضوع وحمِّل أي بيانات/وثائق تكميلية في المساحة المتوفرة على بوابة .PRAIS
انقر هنا إلدخال نص.

صفحة  11من 35

األهداف االستراتيجية
الهدف االستراتيجي  :2تحسين الظروف المعيشية للسكان المتأثرين

SO2-1
المقياس ذو الصلة

االتجاهات المتعلقة بالسكان الذين يعيشون تحت خط الفقر النسبي و/أو التفاوت في الدخل في المناطق المتأثرة

اختر مقياسًا ذا صلة ببلدك:
☐ نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر العالمي
☐ تفاوت الدخل

نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر العالمي
البيانات الكمية

تقديرات نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر العالمي (النسبة المئوية) "خط الفقر العالمي" محدد بنحو  1.90دوالر في اليوم على
أساس تعادل القوة الشرائية في عام .2011
السنة

مصادر المعلومات

نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر العالمي

اذكر مصدر البيانات.
انقر هنا إلدخال نص.

تفاوت الدخل
البيانات الكمية

تقديرات تفاوت الدخل (مؤشر جيني).
السنة

مصادر المعلومات

تفاوت الدخل (مؤشر جيني).

اذكر مصدر البيانات.
انقر هنا إلدخال نص.

التقييم النوعي

تفسير المؤشر

بنا ًء على البيانات الكمية ،اذكر أبرز التغيرات السلبية أو اإليجابية في المؤشر وكذلك أسبابها المباشرة و/أو غير المباشرة.
التغير في المؤشر

التعليقات

السبب/األسباب
مباشر

غير مباشر

(اختر بند واحد أو أكثر)

(اختر بند واحد أو أكثر)

صفحة  12من 35

األهداف االستراتيجية
الهدف االستراتيجي  :2تحسين الظروف المعيشية للسكان المتأثرين

النقاط الساخنة /النقاط
الالمعة

إن كانت البيانات المصنفة (مثالً حسب كل قسم إداري ،منطقة حضرية مقابل منطقة ريفية ،منطقة متضررة ،إلخ) متاحة في بلدك ،أذكر
مكان تواجد أبرز النقاط الساخنة/الالمعة المتعلقة بهذا المؤشر.

النقاط الساخنة /النقاط الالمعة

المعلومات التكميلية

الموقع

التعليقات

اذكر أي معلومات تكميلية تعتبرها متصلة بالموضوع وحمِّل أي بيانات/وثائق تكميلية في المساحة المتوفرة على بوابة .PRAIS
انقر هنا إلدخال نص.

صفحة  13من 35

األهداف االستراتيجية
الهدف االستراتيجي  :2تحسين الظروف المعيشية للسكان المتأثرين

SO2-2

االتجاهات المتعلقة بإمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب في المناطق المتأثرة

نسبة السكان المستفيدين من خدمات المياه الصالحة للشرب
البيانات الكمية

تقديرات نسبة السكان المستفيدين من خدمات المياه الصالحة للشرب

السنة

المناطق
الحضرية
(النسبة)

مصادر المعلومات

المناطق الريفية

اإلجمالي

(النسبة)

(النسبة)

اذكر مصدر البيانات.
انقر هنا إلدخال نص.

التقييم النوعي
تفسير المؤشر

بنا ًء على البيانات الكمية ،اذكر أبرز التغيرات السلبية أو اإليجابية في المؤشر وكذلك أسبابها المباشرة و/أو غير المباشرة.
التغير في المؤشر

النقاط الساخنة /النقاط
الالمعة

السبب/األسباب
مباشر

غير مباشر

(اختر بند واحد أو أكثر)

(اختر بند واحد أو أكثر)

إن كانت البيانات المصنفة (مثالً حسب كل قسم إداري ،منطقة حضرية مقابل منطقة ريفية ،منطقة متضررة ،إلخ) متاحة في بلدك ،أذكر
مكان تواجد أبرز النقاط الساخنة/الالمعة المتعلقة بهذا المؤشر.

النقاط الساخنة /النقاط الالمعة

المعلومات التكميلية

التعليقات

الموقع

التعليقات

اذكر أي معلومات تكميلية تعتبرها متصلة بالموضوع وحمِّل أي بيانات/وثائق تكميلية في المساحة المتوفرة على بوابة .PRAIS
انقر هنا إلدخال نص.

صفحة  14من 35

األهداف االستراتيجية
الهدف االستراتيجي  :2تحسين الظروف المعيشية للسكان المتأثرين

SO2

األهداف

األهداف التطوعية

اذكر أي هدف متصل بالهدف االستراتيجي  2الذي وضعه بلدك وأشر إلى السنة المتوقعة لتحقيقه ومستوى التطبيق (أي المستوى الوطني،
المستوى دون الوطني):
الهدف

المعلومات التكميلية

السنة

مستوى التطبيق

اذكر أي معلومات تكميلية تعتبرها متصلة بالموضوع وحمِّل أي بيانات/وثائق تكميلية في المساحة المتوفرة على بوابة .PRAIS
انقر هنا إلدخال نص.

صفحة  15من 35

األهداف االستراتيجية
الهدف االستراتيجي  :3تخفيف آثار الجفاف والتكيف معها وإدارتها من أجل تحسين قدرة السكان المتأثرين والنظم اإليكولوجية على التأقلم

SO 3

المؤشرات

المؤشرات ذات الصلة على
المستوى الوطني

ما هي المؤشرات المستخدمة من بلدك لقياس مدى التقدم في تحقيق الهدف االستراتيجي  3و/أو األهداف المرتبطة و/أو اآلثار المتوقعة
المحددة؟
المؤشر

المعلومات التكميلية

التقييم النوعي

التعليقات

اذكر أي معلومات تكميلية تعتبرها متصلة بالموضوع وحمِّل أي بيانات/وثائق تكميلية في المساحة المتوفرة على بوابة .PRAIS
انقر هنا إلدخال نص.

SO3

األهداف

األهداف التطوعية

اذكر أي هدف متصل بالهدف االستراتيجي  3الذي وضعه بلدك وأشر إلى السنة المتوقعة لتحقيقه ومستوى التطبيق (أي المستوى الوطني،
المستوى دون الوطني):
الهدف

المعلومات التكميلية

السنة

مستوى التطبيق

اذكر أي معلومات تكميلية تعتبرها متصلة بالموضوع وحمِّل أي بيانات/وثائق تكميلية في المساحة المتوفرة على بوابة .PRAIS
انقر هنا إلدخال نص.

صفحة  16من 35

األهداف االستراتيجية
الهدف االستراتيجي  :4در منافع بيئية على الصعيد العالمي عن طريق التنفيذ الفعال التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

SO4-1

االتجاهات المتعلقة بمخزونات الكربون فوق األرض وتحتها

اتجاهات مخزونات الكربون فوق األرض وتحتها عبارة عن مؤشر متعدد األغراض يستخدم لقياس مدى التقدم في تحقيق الهدفين االستراتيجيين  1و .4ترد
البيانات الكمية والتقييم النوعي التجاهات هذا المؤشر ضمن إطار الهدف االستراتيجي  1ومؤشر التقدم .SO1-3

SO4-2

البيانات الكمية

االتجاهات المتعلقة بوفرة األنواع المختارة وتوزيعها

مؤشر القائمة الحمراء لبقاء األنواع

السنة

مصادر المعلومات

مؤشر القائمة الحمراء

اذكر مصدر البيانات.
انقر هنا إلدخال نص.

التقييم النوعي
تفسير المؤشر

بنا ًء على البيانات الكمية ،اذكر أبرز التغيرات السلبية أو اإليجابية في المؤشر وكذلك أسبابها المباشرة و/أو غير المباشرة.
التغير في المؤشر

النقاط الساخنة /النقاط
الالمعة

السبب/األسباب
مباشر

غير مباشر

(اختر بندد واحد أو أكثر)

(اختر بند واحد أو أكثر)

إن كانت البيانات المصنفة (مثالً حسب النظم البيئية والموائل والتقسيمات السياسية والجغرافية األخرى) متاحة في بلدك ،أذكر مكان تواجد
أبرز النقاط الساخنة/الالمعة المتعلقة بهذا المؤشر.
النقاط الساخنة /النقاط الالمعة

المعلومات التكميلية

التعليقات

الموقع

التعليقات

اذكر أي معلومات تكميلية تعتبرها متصلة بالموضوع وحمِّل أي بيانات/وثائق تكميلية في المساحة المتوفرة على بوابة .PRAIS
انقر هنا إلدخال نص.

صفحة  17من 35

األهداف االستراتيجية
الهدف االستراتيجي  :4در منافع بيئية على الصعيد العالمي عن طريق التنفيذ الفعال التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

SO4

األهداف

األهداف التطوعية

اذكر أي هدف متصل بالهدف االستراتيجي  4الذي وضعه بلدك وأشر إلى السنة المتوقعة لتحقيقه ومستوى التطبيق (أي المستوى الوطني،
المستوى دون الوطني):
الهدف

المعلومات التكميلية

السنة

مستوى التطبيق

اذكر أي معلومات تكميلية تعتبرها متصلة بالموضوع وحمِّل أي بيانات/وثائق تكميلية في المساحة المتوفرة على بوابة .PRAIS
انقر هنا إلدخال نص.

صفحة  18من 35

األهداف االستراتيجية
مؤشرات إضافية متعلقة باألهداف االستراتيجية  1و 2و4

SO1, -2, -4

المؤشرات اإلضافية

المؤشرات ذات الصلة على
المستوى الوطني

ما هي المؤشرات اإلضافية المستخدمة من بلدك لقياس مدى التقدم في تحقيق األهداف االستراتيجية  1و 2و 4و/أو األهداف المرتبطة
بها؟
المؤشر

المعلومات التكميلية

المستهدف أو الهدف
االستراتيجي ذو الصلة

التقييم النوعي

التعليقات

اذكر أي معلومات تكميلية تعتبرها متصلة بالموضوع وحمِّل أي بيانات/وثائق تكميلية في المساحة المتوفرة على بوابة .PRAIS
انقر هنا إلدخال نص.

صفحة  19من 35

األهداف االستراتيجية
الهدف االستراتيجي  :5تعبئة قدر كبير من الموارد المالية وغير المالية اإلضافية لدعم تنفيذ االتفاقية وذلك عن طريق إقامة شراكات فعالة على الصعيدين
العالمي والوطني

SO5-1

البيانات الكمية

االتجاهات المتعلقة بالمساعدة اإلنمائية الرسمية الدولية الثنائية ومتعددة األطراف

الحجم اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية الرسمية الدولية الثنائية ومتعددة األطراف الملتزم بتقديمها لألنشطة المتصلة بتنفيذ االتفاقية خالل السنوات الخمسة
الماضية.
البيانات المستمدة من المعلومات المقدمة للجنة المساعدة اإلنمائية ( )DACالتابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ( )OECDعلى أساس
تصنيف مؤشر ريو ( )Rioللتصحر؛ يمكن تعديلها حسب االقتضاء.
الحجم اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية
الرسمية الملتزم بتقديمها لألنشطة
المتصلة بتنفيذ االتفاقية

السنة

2012
2013
2014
2015
2016

مصادر المعلومات

إن كنت قد استخدمت مصادر عالمية/إقليمية أخرى أو بيانات وطنية ،برجاء ذكر مصدر البيانات.
انقر هنا إلدخال نص.

التقييم النوعي

المعلومات التكميلية

اذكر أي معلومات تكميلية تعتبرها متصلة بالموضوع بما في ذلك االتجاهات المنبثقة عن البيانات على النحو المبين أعاله وكيفية ارتباطها
بتمويل تنفيذ االتفاقية وأنواع المشروعات و/أو المناطق أو البلدان التي قد ركزت عليها بلدك إلى أقصى حد.
انقر هنا إلدخال نص.

صفحة  20من 35

األهداف االستراتيجية
الهدف االستراتيجي  :5تعبئة قدر كبير من الموارد المالية وغير المالية اإلضافية لدعم تنفيذ االتفاقية وذلك عن طريق إقامة شراكات فعالة على الصعيدين
العالمي والوطني

SO5-2

االتجاهات المتعلقة بالموارد العامة المحلية

التقييم النوعي

اتجاهات حجم التمويل
المحلي ألنشطة مكافحة
التصحر

اختر الخيار الذي يمثل اتجاه الحجم اإلجمالي للتمويل المتصل بتنفيذ االتفاقية الملتزم بها على المستوى الوطني خالل فترة الخمس سنوات
من  2012إلى .2016

اتجاهات تمويل األنشطة المتصلة بتنفيذ االتفاقية على المستوى الوطني

مصادر المعلومات

صاعد



☐

مستقر



☐

هابط



☐

غير معروف

~

☐

اذكر مصدر معلومات االتجاهات.
انقر هنا إلدخال نص.

المعلومات التكميلية

اذكر أي معلومات تكميلية تعتبرها متصلة بالموضوع بما في ذلك االتجاهات المنبثقة عن البيانات على النحو المبين أعاله وكيفية ارتباطها
بتمويل تنفيذ االتفاقية وأنواع المشروعات و/أو المناطق أو التي قد ركز عليها التمويل على المستوى الوطني إلى أقصى حد.
انقر هنا إلدخال نص.

صفحة  21من 35

األهداف االستراتيجية
الهدف االستراتيجي  :5تعبئة قدر كبير من الموارد المالية وغير المالية اإلضافية لدعم تنفيذ االتفاقية وذلك عن طريق إقامة شراكات فعالة على الصعيدين
العالمي والوطني

SO5-3

االتجاهات المتعلقة بعدد شركاء التمويل المشترك

التقييم النوعي
االتجاهات المتعلقة بعدد
شركاء التمويل المشترك

اختر الخيار الذي يمثل اتجاه عدد شركاء التمويل المشترك لألنشطة المتصلة بتنفيذ االتفاقية في الفترة ما بين عامي  2012و2016

عدد شركاء التمويل المشترك لألنشطة المتصلة بتنفيذ االتفاقية

مصادر المعلومات

صاعد



☐

مستقر



☐

هابط



☐

غير معروف

~

☐

اذكر مصدر معلومات االتجاهات.
انقر هنا إلدخال نص.

المعلومات التكميلية

اذكر أي معلومات تكميلية تعتبرها متصلة بالموضوع بما في ذلك االتجاهات المنبثقة عن البيانات على النحو المبين أعاله وكيفية ارتباطها
بتمويل تنفيذ االتفاقية وأنواع المشروعات و/أو المناطق أو البلدان التي قد ركز عليها شركاء التمويل المشترك إلى أقصى حد.
انقر هنا إلدخال نص.

صفحة  22من 35

األهداف االستراتيجية
الهدف االستراتيجي  :5تعبئة قدر كبير من الموارد المالية وغير المالية اإلضافية لدعم تنفيذ االتفاقية وذلك عن طريق إقامة شراكات فعالة على الصعيدين
العالمي والوطني

SO5-4

الموارد المعبأة من مصادر تمويل مبتكرة بما في ذلك من القطاع الخاص

التقييم النوعي
اتجاهات الموارد المعبأة من
مصادر التمويل المبتكرة

اختر الخيار الذي يمثل اتجاه الموارد المعبأة من مصادر تمويل مبتكرة بما في ذلك من القطاع الخاص لألنشطة المتصلة بتنفيذ االتفاقية
لفترة األربع سنوات ما بين عامي  2012و2016

حجم الموارد المعبأة من مصادر التمويل المبتكرة بما في ذلك من القطاع الخاص لألنشطة المتصلة بتنفيذ
االتفاقية

مصادر المعلومات

صاعد



☐

مستقر



☐

هابط



☐

غير معروف

~

☐

اذكر مصدر معلومات االتجاهات.
انقر هنا إلدخال نص.

المعلومات التكميلية

اذكر أي معلومات تكميلية تعتبرها متصلة بالموضوع بما في ذلك االتجاهات المنبثقة عن البيانات على النحو المبين أعاله وكيفية ارتباطها
بتمويل تنفيذ االتفاقية وأنواع المشروعات و/أو المناطق أو البلدان التي قد ركزت عليها مصادر التمويل المبتكرة إلى أقصى حد.
انقر هنا إلدخال نص.

صفحة  23من 35

إطار عمل تنفيذ االتفاقية
الموارد المالية وغير المالية
زيادة تعبئة الموارد المالية وغير المالية لتنفيذ االتفاقية من المصادر الدولية والمحلية والعامة والخاصة وكذلك من المجتمعات
المحلية بما في ذلك مصادر التمويل غير التقليدية ،والتمويل المتعلق بالمناخ.
زيادة
تعبئة الموارد

هل تود مشاركة أي تجربة عن كيفية زيادة بلدك لتعبئة الموارد؟

نعم

ال

☐

☐

إذا كانت اإلجابة نعم ،هل كانت هذه الموارد
☐ مالية
☐ غير مالية

ما المصادر التي تم تعبئتها؟
☐ دولية
☐ محلية
☐ عامة
☐ خاصة
☐ مجتمعات محلية
☐ مصادر تمويل غير تقليدية

☐ التمويل المتعلق بالمناخ
☐ أخرى

نبذة وصفية

اذكر أي معلومات تكميلية تعتبرها متصلة بالموضوع.
انقر هنا إلدخال نص.

الدعم

هل دعم بلدك البلدان األخرى في تعبئة الموارد المالية وغير المالية لتنفيذ االتفاقية؟

نبذة وصفية

إذا كانت اإلجابة نعم ،اذكر تجربتك أدناه.

نعم
☐

ال
☐

انقر هنا إلدخال نص.

صفحة  24من 35

إطار عمل تنفيذ االتفاقية
الموارد المالية وغير المالية

االستفادة من فرصة استخدام تحييد آثار تدهور األراضي كإطار لزيادة اتساق االستثمارات وفعاليتها ومنافعها المتعددة
استخدام تحييد آثار تدهور هل تود مشاركة كيفية استفادة بلدك من مفهوم تحييد آثار تدهور األراضي لزيادة اتساق االستثمارات
األراضي لزيادة االستثمار وفعاليتها ومنافعها المتعددة ؟

نعم
☐

ال
☐

إذا كانت اإلجابة نعم ،اذكر تجربتك أدناه.

نبذة وصفية

انقر هنا إلدخال نص.

صفحة  25من 35

إطار عمل تنفيذ االتفاقية
الموارد المالية وغير المالية
تحسين استخدام العمليات والمؤسسات المالية القائمة و/أو المبتكرة (مثل مرفق البيئة العالمية ( )GEFأو غيرها من صناديق جديدة
أخرى )
تحسين استخدام
العمليات والمؤسسات
المالية القائمة و/أو
المبتكرة

هل تود مشاركة أي تجربة عن كيفية تحسين بلدك الستخدام العمليات والمؤسسات المالية القائمة و/أو
المبتكرة؟

نعم

ال

☐

☐

إذا كانت اإلجابة نعم ،هل تجربتك عن استخدام
☐ عمليات مالية قائمة
☐ عمليات مالية مبتكرة
☐ مرفق البيئة العالمية
☐ صناديق جديدة أخرى

اذكر أي معلومات تكميلية تعتبرها متصلة بالموضوع.

نبذة وصفية

الدعم

انقر هنا إلدخال نص.

هل دعم بلدك البلدان األخرى في تحسين استخدام العمليات والمؤسسات المالية القائمة أو المبتكرة؟

نعم
☐

ال
☐

إذا كانت اإلجابة نعم ،اذكر تجربتك أدناه.

نبذة وصفية

انقر هنا إلدخال نص.

صفحة  26من 35

إطار عمل تنفيذ االتفاقية
السياسة والتخطيط
وضع برامج العمل و/أو الخطط الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية ،حسب االقتضاء ،وتنفيذها وتنقيحها ورصدها بانتظام بوصفها
أدوات فعالة لتنفيذ االتفاقية
برامج العمل

هل تود مشاركة أي تجربة عن كيفية وضع بلدك/إقليمك الفرعي/إقليمك/مؤسستك لبرامج العمل أو كيفية
مساعدته في وضعها وتنفيذها وتنقيحها ورصدها بانتظام ؟

نعم

ال

☐

☐

إذا كانت اإلجابة نعم ،على أي مستوى تم أو يتم ذلك
☐ المستوى الوطني
☐ المستوى اإلقليمي الفرعي
☐ المستوى اإلقليمي

هل تجربتك عن
☐ تنفيذ برامج العمل
☐ تنقيح برامج العمل
☐ رصد برامج العمل بانتظام
☐ أخرى

انقر هنا إلدخال نص.

نبذة وصفية

اذكر أي معلومات تكميلية تعتبرها متصلة بالموضوع.
انقر هنا إلدخال نص.

صفحة  27من 35

إطار عمل تنفيذ االتفاقية
السياسة والتخطيط
وضع سياسات وتهيئة بيئات مؤاتية لتعزيز وتنفيذ الحلول لمكافحة التصحر/تدهور األراضي والتخفيف من آثار الجفاف ،بما في
ذلك الوقاية واإلغاثة والتعافي
أوجه التآزر

هل ترغب في مشاركة تجربة عن كيفية وضع بلدك أو مساعدته في وضع السياسات وتهيئة بيئات
مؤاتية لتعزيزو/أو تنفيذ الحلول لمكافحة التصحر/تدهور األراضي والتخفيف من آثار الجفاف ؟

نعم

ال

☐

☐

إذا كانت اإلجابة نعم ،هدفت تلك السياسات والبيئات المؤاتية إلى:
☐ تعزيز الحلول لمكافحة التصحر وتدهور األراضي والجفاف
☐ تنفيذ الحلول لمكافحة التصحر وتدهور األراضي والجفاف

هل تجربتك عن
☐ مكافحة آثار التصحر وتدهور األراضي والجفاف
☐ جهود اإلغاثة بعد تسبب التصحر وتدهور األراضي والجفاف في الضغوط البيئية و/أو االجتماعية
االقتصادية على النظم البيئية و/أو السكان
☐ جهود التعافي بعد تسبب التصحر وتدهور األراضي والجفاف في الضغوط البيئية و/أو االجتماعية
االقتصادية على النظم البيئية و/أو السكان
☐ إشراك المرأة في صنع القرار والتنفيذ و تعزيز حقوقها في األراضي
☐ أخرى:
انقر هنا إلدخال نص.

نبذة وصفية

اذكر أي معلومات تكميلية تعتبرها متصلة بالموضوع.
انقر هنا إلدخال نص.

الدعم

هل دعم بلدك البلدان األخرى في وضع سياسات وتهيئة بيئات مؤاتية لتعزيز وتنفيذ الحلول لمكافحة
التصحر/تدهور األراضي والتخفيف من آثار الجفاف ،بما في ذلك الوقاية واإلغاثة والتعافي ؟

نعم
☐

ال
☐

إذا كانت اإلجابة نعم ،اذكر تجربتك أدناه.

نبذة وصفية

انقر هنا إلدخال نص.

صفحة  28من 35

إطار عمل تنفيذ االتفاقية
السياسة والتخطيط
االستفادة من أوجه التآزر وإدماج أنشطة مكافحة التصحر وتدهور األراضي والجفاف في الخطط الوطنية ذات الصلة باالتفاقيات
البيئية متعددة األطراف وال سيما اتفاقيات ريو ( )Rioاألخرى وغيرها من االلتزامات الدولية ،حسب االقتضاء ،في إطار والياتها
مع تحقيق القدر األمثل من الفعالية ومنع ازدواجية الجهود.

أوجه التآزر

هل تود مشاركة تجربة عن كيفية استفادة بلدك من أوجه التآزر وإدماج أنشطة مكافحة التصحر وتدهور
األراضي والجفاف في الخطط الوطنية ذات الصلة باالتفاقيات البيئية المتعددة األطراف وال سيما اتفاقيات
ريو ( )Rioاألخرى وغيرها من االلتزامات الدولية؟

نعم
☐

ال
☐

☐ نعم

إذا كانت اإلجابة نعم ،هدفت اإلجراءات إلى:
☐ االستفادة من أنشطة مكافحة التصحر وتدهور األراضي والجفاف جب ًنا إلى جنب مع غيرها من الخطط
الوطنية ذات الصلة باتفاقيات ريو ( )Rioاألخرى
☐ إدماج أنشطة مكافحة التصحر وتدهور األراضي والجفاف في الخطط الوطنية
☐ االستفادة من أوجه التآزر جنبًا إلى جنب مع غيرها من استراتيجيات مكافحة التصحر وتدهور
األراضي والجفاف
☐ إدماج أنشطة مكافحة التصحر وتدهور األراضي والجفاف في االلتزامات الدولية االخرى
☐ أخرى:
انقر هنا إلدخال نص.

نبذة وصفية

اذكر أي معلومات تكميلية تعتبرها متصلة بالموضوع.
انقر هنا إلدخال نص.

صفحة  29من 35

إطار عمل تنفيذ االتفاقية
السياسة والتخطيط
إدماج التصحر وتدهور األراضي والجفاف كما يجب في السياسات االقتصادية والبيئية واالجتماعية بهدف زيادة تأثير تنفيذ االتفاقية
وفعاليتها
أوجه التآزر

هل ترغب في مشاركة تجربة عن كيفية إدماج بلدك للتصحر وتدهور األراضي والجفاف حسب االقتضاء في
السياسات االقتصادية والبيئية واالجتماعية بهدف زيادة تأثير تنفيذ االتفاقية وفعاليتها؟

نعم
☐

ال
☐

نعم

إذا كانت اإلجابة نعم ،أدمج التصحر وتدهور األراضي والجفاف في:
☐ السياسات االقتصادية
☐ السياسات البيئية
☐ السياسات االجتماعية
☐ أخرى:
انقر هنا إلدخال نص.

نبذة وصفية

اذكر أي معلومات تكميلية تعتبرها متصلة بالموضوع.
انقر هنا إلدخال نص.

صفحة  30من 35

إطار عمل تنفيذ االتفاقية
السياسة والتخطيط
وضع سياسات وتدابير وأساليب إدارة بشأن التأهب للجفاف وتدبره ،بما في ذلك خطط طوارئ بشأن الجفاف ،وفقا ً لوالية االتفاقية.
أوجه التآزر

هل ترغب في مشاركة تجربة عن كيفية وضع بلدك لسياسات وتدابير وأساليب إدارة بشأن التأهب للجفاف
وتدبره ،بما في ذلك خطط طوارئ بشأن الجفاف؟

نعم
☐

ال
☐

 -1إذا كانت اإلجابة نعم ،هل تمتلك بلدك خطة طوارئ لمواجهة الجفاف؟
☐ نعم
☐ ال

 -2إذا كانت اإلجابة نعم ،هل تضع بلدك:
☐ سياسات وطنية من أجل التأهب للجفاف وتدبره
ال

☐ تدابير من أجل التأهب للجفاف وتدبره

نبذة وصفية

اذكر أي معلومات تكميلية تعتبرها متصلة بالموضوع.
انقر هنا إلدخال نص.

الدعم

هل دعم بلدك بلدان أخرى في وضع سياسات وتدابير وأساليب إدارة بشأن التأهب للجفاف وتدبره ،بما في ذلك
خطط طوارئ بشأن الجفاف ،وفقا ً لوالية االتفاقية؟

نعم
☐

ال
☐

إذا كانت اإلجابة نعم ،اذكر تجربتك أدناه.

نبذة وصفية

انقر هنا إلدخال نص.

صفحة  31من 35

إطار عمل تنفيذ االتفاقية
العمل الميداني

إعمال ممارسات اإلدارة المستدامة لألراضي
نعم

أوجه التآزر

هل ترغب في مشاركة تجربة عن كيفية تنفيذ بلدك لممارسات إدارة األراضي المستدامة لمواجهة التصحر
وتدهور األراضي والجفاف؟

☐

ال
☐

نعم
إذا كانت اإلجابة نعم ،ما أنواع ممارسات إدارة األراضي المستدامة الجاري إعمالها؟

نبذة وصفية

اذكر أي معلومات تكميلية تعتبرها متصلة بالموضوع.
انقر هنا إلدخال نص.

الدعم

هل دعم بلدك البلدان األخرى في إعمال ممارسات إدارة األراضي المستدامة؟

نعم
☐

ال
☐

إذا كانت اإلجابة نعم ،اذكر تجربتك أدناه.

نبذة وصفية

انقر هنا إلدخال نص.

صفحة  32من 35

إطار عمل تنفيذ االتفاقية
العمل الميداني
إعمال ممارسات اإلصالح واالستصالح بغية المساعدة على انتعاش وظائف النظام البيئي وخدماته

أوجه التآزر

هل ترغب في مشاركة تجربة عن كيفية مشاركة بلدك في إعمال ممارسات اإلصالح واالستصالح بغية
المساعدة على انتعاش وظائف النظام البيئي وخدماته؟

ال

نعم

☐

☐

نعم
إذا كانت اإلجابة نعم ،ما أنواع الممارسات الجاري إعمالها؟
انقر هنا إلدخال نص.

على أي مستوى يقوم بلدك بإعمال ممارسات اإلصالح واالستصالح ؟
أ)

نبذة وصفية

المستوى الوطني
ب)
ج)

المستوى دون الوطني
أخرى (يرجى التحديد) :

اذكر أي معلومات تكميلية تعتبرها متصلة بالموضوع.
انقر هنا إلدخال نص.

الدعم

هل دعم بلدك البلدان األخرى في إعمال ممارسات اإلصالح واالستصالح بغية المساعدة على انتعاش وظائف النظام البيئي وخدماته ؟

نبذة وصفية

إذا كانت اإلجابة نعم ،اذكر تجربتك أدناه.
انقر هنا إلدخال نص.

صفحة  33من 35

إطار عمل تنفيذ االتفاقية
العمل الميداني

تشجيع سبل العيش البديلة
نعم

أوجه التآزر

هل يشجع بلدك سبل العيش البديلة في سياق مكافحة التصحر وتدهور األراضي والجفاف؟

☐

ال
☐

نعم
 .1إذا كانت اإلجابة نعم ،هل يمكنك ذكر بعض الممارسات المنفذة على مستوى بلدك لتشجيع
سبل العيش البديلة؟
انقر هنا إلدخال نص.

 .2هل تود مشاركة تجربة عن إشراك المرأة والشباب في تشجيع سبل العيش البديلة؟

نبذة وصفية

اذكر أي معلومات تكميلية تعتبرها متصلة بالموضوع.
انقر هنا إلدخال نص.

صفحة  34من 35

إطار عمل تنفيذ االتفاقية
العمل الميداني
إنشاء نظم لتقاسم المعلومات والمعارف وتسهيل الربط الشبكي بشأن أفضل الممارسات والنهوج الممكن اتباعها في تدبر الجفاف
أوجه التآزر

هل أنشأ بلدك النظم لتقاسم المعلومات والمعارف وتسهيل الربط الشبكي بشأن أفضل الممارسات والنهوج
الممكن اتباعها في تدبر الجفاف؟

نعم
☐

ال
☐

نعم
إذا كانت اإلجابة نعم ،هل ترغب في مشاركة/ذكر النظم القائمة والمتاحة في بلدك لتقاسم
المعلومات والمعارف وتسهيل الربط الشبكي بشأن أفضل الممارسات والنهوج الممكن اتباعها
في تدبر الجفاف؟
☐ نعم
ال
☐ ال

انقر هنا إلدخال نص.
هل تود مشاركة تجارب عن البرامج/األنشطة التي تعزز من التحصيل المعرفي والتقني للمرأة؟
☐ نعم
ال
☐ ال

نبذة وصفية

اذكر أي معلومات تكميلية تعتبرها متصلة الموضوع.
انقر هنا إلدخال نص.

صفحة  35من 35

