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 مؤمتر األطراف
 جلنة العلم والتكنولوجيا

 الدورة الرابعة عشرة
 2019أيلول/سبتمرب  6-3اهلند، نيودهلي، 

 )أ( من جدول األعمال املؤقت2البند 
لسياسات  البنود املنبثقة عن برانمج عمل هيئة التفاعل بني العلوم وا

 2019-2018لفرتة السنتني 
 1إرشادات مطوَّرة لتحقيق حتييد أثر تدهور األراضي، يف إطار اهلدف 

دات لتحقيقق حتييقد أثقر تقدهور التوصيات السياساتية املرتتبة على اإلرشا  
من برانمج عمل هيئة  2-1و 1-1لفرعيني األراضي، يف إطار اهلدفني ا

 2019-2018التفاعل بني العلوم والسياسات لفرتة السنتني 
 تقرير توليفي أعده األمني التنفيذي  

 موجز  
 والسياساتإىل هيئة التفاعل بني العلوم  13-م أ/21طلب مؤمتر األطراف يف مقرره  

، 2019-2018مةن بةةر مم عمللةا لفةةنت السةةنتني  1)اهليئةة( أ  ققةةدم، يف إطةار اهلةةدف 
وهةةو  1-1إرشةادات موةورت لتيقيةي دييةد أدةر قةةدهور األراالةي مةن اةفل اهلةدف الفرعةي 

ققدمي: املشورت بشأ  قصميم وقنفيذ سياسات ومبادرات يف جمال دييد أدر قدهور األراالي 
نافع بيئية وإمنائيةة متعةددت وأوجةز  مر مةع اقفاقيةات ريةو األاةر ، اا ةة )التيييد( دقي م

وهو  2-1ابلنسبة إلجراءات التكيف مع قغري املناخ والتخفيف من آاثره؛ واهلدف الفرعي 
ققدمي: أدلة علمية قربهن على ما لتيييد أدر قدهور األراالي مةن دور تتمةل يف قعزيةز رفةاه 

ر/قدهور األراالةةةةي وا فةةةاف ويف دسةةةني سةةةبل عيشةةةةلم األشةةةخامل املتيةةةررين مةةةن التصةةةي
 وظروفلم البيئية.

وركزت اهليئة عمللا على هذين اهلدفني الفرعيني بتيديد أكثر االحتياجات إحلاحاً  
 يتعلي ابملعلومات العلمية لتوجيز السياسات املقبلة وإرشاد عملية قصميم التيييد ودقيقز. فيما
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نظرت اهليئة يف الدور احملوري الذي يؤديز الكربو  ، 1-1وخبصومل اهلدف الفرعي  
العيوي يف النبة يف دقيةي التيييةد ومنةافع بيئيةة وإمنائيةة متعةددت، ويف احلاجةة إىل مواجلةة 
التيدايت اليت قعنض قياس ذلك الكربو  ور ده. ولذلك أعدت اهليئة ققريرًا ققنيًا يقةدم 

نولوجيات اإلدارت املسةتدامة لرراالةي وهالةا إرشادات ملساعدت البلدا  على )أ( دديد قك
املناسبة للسياق بغية احلفاظ على خمزو ت الكربو  العيوي يف النبة أو مايدهتا؛ )ب( ققدير 
 خمزو  الكربو  العيوي يف النبة ور ده من أجل ختويط استخدام األراالي ور د التيييد.

تاارب ، فاستناداً إىل 2-1وفيما يتعلي ابهلدف الفرعي   ية ل دراسة استقصائية عامل
ابلفعةل  ورمسةت ا لات  احبة املصلية والبلدا  األطراف اليت: قعمل على دقيي التيييةد

أهداف التيييد وهي اآل  يف املراحل األوىل مةن قنفيةذ األنشةوة املرقبوةة بتيقيةي التيييةد، 
قفعيل دوره حددت اهليئة احلاجة إىل بيئة مواقية لتيقيي التيييد ابعتبارها أكرب  دد يعنض 

احملتمل يف قعزيز رفاه األشخامل املتيررين من التصير وقدهور األراالي وا فاف ويف دسني 
ًا من أجل  ي ن ق ق سبل عيشلم، فيًف عن الظروف البيئية حمليولم. ولذلك أعدت اهليئة ققريرًا 

ربعةةةةة أبعةةةةاد: دعةةةةم البلةةةةدا  يف هتيئةةةةة بيئةةةةة مواقيةةةةة لتخوةةةةيط التيييةةةةد ودقيقةةةةز يركةةةةز علةةةةى أ
تمويل، )أ(  السياسات واللوائح املفئمة والشاملة، )ب( مشاركة املؤسسات )ج( احلصول على ال

 )د( التفاعل الناجع بني العلوم والسياسات.
وبغية دقيي هذه األهداف، أجنزت اهليئة ققييمني موااليعيني ابلتعاو  مع علماء من  

قريرين ذوي اخلربت يعملو  دت إشراف اهليئة. واس ق ئة  هلي تناداً إىل هذين التقييمني، أعدت ا
دقيي الفوائد الكربونية من ممارسات اإلدارت املستدامة لرراالي: مبادئ ققنيني بعنوا : )أ( 

قوجيلية لتقدير خمزو  الكربو  العيوي يف النبة يف سياق عمليات التخويط والر د املتعلقة 
يئة مواقية لتيييد أدر قدهور األراالي ودوره احملتمل هتيئة ب؛ )ب( بتيييد أدر قدهور األراالي

 .يف قعزيز الرفاه وسبل العيش والبيئة
وقعةرض هةةذه الوديقةةة األنشةةوة الةةيت االةولعت صةةا اهليئةةة خبصةةومل هةةذين اهلةةدفني  

الفرعيني املنابوني، وموجزاً للنتائم الرئيسية املنبثقة من كل ققرير، مبا يف ذلك مقنحات كي 
  نة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا الرابعة عشرت.قنظر فيلا 
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 معلومات أساسية -أولا  
ملكافية التصير )االقفاقيةة(، مبوجةب اعتمد مؤمتر األطراف يف اقفاقية األمم املتيدت  -1

، بةةةةر مم عمةةةةل هيئةةةةةة التفاعةةةةل بةةةةني العلةةةةةوم والسياسةةةةات )اهليئةةةةة( لفةةةةةنت 13-م أ/21مقةةةةرره 
ئة، يف إطار اهلدف 13-م أ/21)مرفي املقرر  2019-2018 السنتني هلي من  1(. وستقدم ا

قدهور األراالي  ، إرشادات موورت لتيقيي دييد أدر2019-2018بر مم عمللا لفنت السنتني 
فيذ سياسات  1-1)التيييد( من افل اهلدف الفرعي  ن وهو ققدمي: املشورت بشأ  قصميم وق

ومبادرات يف جمال التيييد دقي منافع بيئية وإمنائية متعددت وأوجز  مر مع اقفاقيات ريو األار ، 
وهو  2-1الفرعي  اا ة ابلنسبة إلجراءات التكيف مع قغري املناخ والتخفيف من آاثره؛ واهلدف

ققدمي: أدلة علمية قربهن على ما للتيييد من دور تتمل يف قعزيز رفاه األشخامل املتيررين من 
 التصير/قدهور األراالي وا فاف ويف دسني سبل عيشلم وظروفلم البيئية.

ددت يف وطُلب إىل اهليئة أ  ققد ِّم إىل  نة العلم والتكنولوجيا )اللانة(، وفقًا لواليتلا احمل -2
، ودت قيادت مكتب اللانة، إرشادات موااليعية واالية وتددت 12-م أ/19و 11-م أ/23املقررين 

بعناية بشأ  االحتياجات من املعارف العلمية وأ  ددد الوريقة املثلى للميي قدماً )على سبيل املثال 
ت املعرفية. وقَقرر أ  قكليف ابري أو جمموعة من اخلرباء أو مؤسسات( من أجل قلبية هذه االحتياجا

ارباء متخصصو  إلعداد دفدة ققارير معلومات أساسية تددت الغرض  1يكلَّف  زأي اهلدف 
( قشكل مدافً 2-1، بينما يتناول اآلارا  اهلدف الفرعي 1-1)يتناول أحدمها اهلدف الفرعي 

 عاملني يف األفرقة العاملة.رئيسياً لتقارير ققنية قةُعَدُّ ابلتعاو  مع أعياء اهليئة واملراقبني ال
و ةةةاأت أمانةةةة االقفاقيةةةة واهليئةةةة، دةةةت قيةةةادت مكتةةةب اللانةةةة، مةةةذكرات مفاهيميةةةةة  -3

وااتصا ات ومعايري لتقييم املقنحات من أجل ااتيار أولئك اخلرباء املتخصصني. ويف أعقاب 
ساسةةية عةرض قنافسةةي عةةام، ُكلةف أربعةةة اةةرباء لفالةوف  صمةةة إعةةداد ققةارير املعلومةةات األ

 اخلا ة مبيادين تددت دت قوجيز اهليئة.
عاملة يف  -4 وشكلت ورقات املعلومات األساسية َلبنة للتقارير التقنية اليت أعدهتا األفرقة ال

 اهليئة ابلتعاو  مع اخلرباء املختارين.
ئة 12-م أ/19ومتشياً مع املقرر  -5 هلي ، واإلجراءات الداالية للليئة، أجر  مجيع أعياء ا
ستعراالاً علمياً ملشرو  كل ققرير ققين. وايعت التقارير التقنية أيياً الستعراض دويل مستقل ا

أجراه ارباء ذوو معارف يف امليدا  من كل منوقة ااتارهم رئيسا اهليئة. وحرمل املؤل ِّفا  الرئيسيا  
ء االعتبةار لكل ققرير ققين على إيفء مجيع ما ورد من التعليقات املنبثقة من اسةتعراض النظةرا
 املناسب. وقدم رئيس اللانة عن كل ققرير ققين موجزاً استعرالز مكتب مؤمتر األطراف.

دقيي الفوائد الكربونية من وقُدم للنشر مشروعا التقريرين التقنيني النلائيني املعنونني )أ(  -6
ي يف النبة يف ممارسات اإلدارت املستدامة لرراالي: مبادئ قوجيلية لتقدير خمزو  الكربو  العيو 

هتيئةة بيئةة مواقيةة ، )ب( سياق عمليات التخويط والر د املتعلقة بتيييد أدر قدهور األراالي
، وموجٌز للسياسات لتيييد أدر قدهور األراالي ودوره احملتمل يف قعزيز الرفاه وسبل العيش والبيئة

ض هذه الوديقة . وقعر 2019والعلوم ذو  لة ابملوالو ، وسيتاح كللا للعموم يف آب/أأسوس 
موجزاً ابلنتائم العلمية الرئيسية املنبثقة من التقريرين التقنيني، مبا يف ذلك االستنتاجات املتو ل 

 إليلا وجمموعة من املقنحات القابلة للتنفيذ كي قنظر فيلا اللانة يف دورهتا الرابعة عشرت.
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 موجز النتائج العلمية الرئيسية -اثنياا  
: حنققققو حتقيققققق الفوائققققد الكربونيققققة مققققن  ارسققققات اإلدارة 1-1اهلققققدف الفرعققققي  -ألف 

 املستدامة لألراضي
 أمهية الكربون العضوي يف الرتبة -1 

الكربو  العيوي يف النبة هو العنصر الكربوين القابل للقياس واملكو  الرئيسي للمادت  -7
 نبة يف خمتلف مراحل التيلل.العيوية يف النبة، ويتألف من بقااي املواد النباقية واحليوانية يف ال

وقةةةؤدي املةةةادت العيةةةوية يف النبةةةة دورًا حاسةةةم األمهيةةةة يف اصةةةائ  النبةةةة ووظائفلةةةا  -8
نو   الكيميائية والفيزايئية والبيولوجية. فلي قدعم إنتاجية النبة وهيدرولوجيا النبة وبنية النبة وق

العيوية يف النبة ابلوعة كربو ، األمر  النبة البيولوجي. عفوت على ذلك، ميكن أ  قكو  املادت
الذي يساعد يف قعويض انبعااثت أامات الدفيئة، إذ قشكل خمزو ت الكربو  العيوي يف النبة 

 .(1)مكو ً هاماً يف دورت الكربو  العاملية
ويشةةكل الكربةةو  العيةةوي يف النبةةة مؤشةةرًا لصةةية الةةنظم اإليكولوجيةةة، لكنةةز يوةةةرح  -9

ا يلةي: )أ( قوقةةع التغةريات املمكنةة يف الكربةةو  العيةوي يف النبةةة مةن جةةراء دةدايت مرقبوةة مبةة
نواقات  قدافت اإلدارت املستدامة لرراالي؛ )ب( قتبع قغري الكربو  العيوي يف النبة على 
مكانيةة وممانيةةة. وميكةةن أ  قسةةاعد أدوات الربجميةات والنمةةاذج البيوفيزايئيةةة املتعلقةةة ابلكربةةو  

 بة على سد الفاوات يف جمموعات البيا ت املعايرت.العيوي يف الن 
مة  -10 وُكلف علماء ذوو اربت بتقييم منلايات قصنيف هُم وقكنولوجيات اإلدارت املستدا

لرراالي وفقًا لقدرهتا على احلفاظ على خمزو  الكربو  العيةوي يف النبةة ومايدقةز. إالةافة إىل 
املرقبوة بتقييم قغريات خمزو  الكربو  العيوي  ذلك، أُجري استعراض دليلي ملختلف األدوات

 يف النبة النامجة عن خمتلف قدافت اإلدارت املستدامة لرراالي.
مة  -11 ويقدم ققرير اهليئة التقين املعنو  دقيي الفوائد الكربونية من ممارسات اإلدارت املستدا

ة يف سياق عمليات التخويط لرراالي: مبادئ قوجيلية لتقدير خمزو  الكربو  العيوي يف النب
والر د املتعلقة بتيييد أدر قدهور األراالي إرشادات بشأ  ققدير الكربو  العيةوي يف النبةة 

 وققييمز وإدارقز لتيقيي منافع متعددت من أجل دعم التيول من افل السعي إىل التيييد.
 البلدا  فيما يلي:وينقسم التقرير التقين إىل جزأين يقدما  إرشادات ملساعدت  -12

دديد ممارسات اإلدارت املستدامة لرراالي وُهالا املناسبة من أجل احلفاظ  )أ( 
 ؛على خمزو ت الكربو  العيوي يف النبة أو مايدهتا

ققدير الكربو  العيوي يف النبة من أجل ختويط استخدام األراالي ور ةد  )ب( 
 دقيي التيييد.

__________ 

مةن امللةم احلفةاظ علةى الكربةو  العيةوي يف النبةةة أو مايدقةز يف األراالةي املتةدهورت، لكةن هنةاأ ظروفةاً ميكةةن أ   (1)
قزاةر قربتلةا ابلكربةةو  العيةوي ممةا قةةد يةؤدي فيلةا التةدهور إىل مايدت الكربةةو  العيةوي يف النبةة، وهنةةاأ أراض 

 جيعل التأدري اإلجيايب لزايدت الكربو  العيوي فيلا الئيفً.
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م إرشادات عملية م -13 ن افل جمموعة من خمووات قسلسةل القةرارات فيةًف عةن وقُقدَّ
 ققييم لردوات والنماذج املتاحة لتقدير الكربو  العيوي يف النبة )انظر املرفي(.

عالقات بني الكربون العضقوي يف الرتبقة واإلدارة املسقتدامة لألراضقي وحتييقد أثقر ال حتديد -2 
 تدهور األراضي

األراالةةي إىل إطةةفق عمليةةات قفيةةي إىل اسةةائر يف ميكةن أ  قةةؤدي عوامةةل قةةدهور  -14
الكربو  العيوي يف النبة. وقشمل العوامل البشرية املنشأ، على سبيل املثال ال احلصر، الزراعة 
والتغري يف استخدام األراالةي وإمالةة الغةاابت وقةدهور الغةاابت وحرائةي الغةاابت والرعةي املفةر  

وا ت ورمل النبةةة عةةن طريةةي امليكنةةة. ويف كثةةري مةةن واسةةتنفاد املغةةذايت وا ةةر ابسةةتخدام احليةة
عادقز. وميكن  احلاالت، يكو  اليا  خمزو  الكربو  العيوي يف النبة أسر  من إالافتز أو است
استخدام اإلدارت املستدامة لرراالي، عند قنفيذ أنشوتلا على حنو مناسب يف أماكن وحاالت 

آلاثرهةا أو قعوييةةلا. وإدارت قغةري خمةةزو ت معينةة، لتفةادي هةةذه اإلجةراءات اليةةارت والتصةدي 
يد   -الكربو  العيوي يف النبة ور ده على نواق واسع أ عب من إدارت ور د مؤشري التيي

أل  قيةةةاس حاةةةةم قلةةةك املخةةةةزو ت  -ومهةةةا قغةةةةري الغوةةةاء األرالةةةةي وديناميةةةة إنتاجيةةةةة األرض 
.  ابالستشعار عن بعد ليس ابألمر اهلني 

بد  وبغية دديد العفقة -15 بني الكربو  العيوي يف النبة واإلدارت املستدامة لرراالي، ال 
من دديد  ايف معدل ختزين الكربو  العيوي يف النبة من أجل اإلدارت املستدامة لرراالي يف 
مواقةع بعينلةا. وميكةةن فعةل ذلةك عةةن طريةي ر ةد آاثر اإلدارت املسةةتدامة لرراالةي يف خمةةزو ت 

 يف مواقع مرجعية على املد  الوويل. الكربو  العيوي يف النبة
وأالبًا ما يكةو  التقيةيم الةدقيي لتغةري الكربةو  العيةوي يف النبةة مةن جةراء قةدافت  -16

اإلدارت املسةةتدامة لرراالةةي تةةدودًا بتةةوافر البيةةا ت وأداء أدوات/منةةاذج ققيةةيم ذلةةك الكربةةةو . 
كربةو  العيةةوي يف النبةة يف أعقةةاب ولةذلك يتةةيح ققريةر اهليئةةة التقةين إطةةارًا لر ةد خمةةزو ت ال

قةدافت اإلدارت املسةةتدامة لرراالةةي مةةن أجةةل االسةةتخدام األمثةةل للمةةوارد احملةةدودت يف ققيةةيم 
 املخزو ت. قلك
وقسةةةةةاعد املعلومةةةةةةات املسةةةةةةتقات مةةةةةةن عمليةةةةةات قيةةةةةةاس الكربةةةةةةو  العيةةةةةةوي يف النبةةةةةةة  -17

م اإلدارت املسةةةةةتدامة وأدوات/منةةةةاذج ققيةةةةيم ذلةةةةك الكربةةةةةو  علةةةةى ااتيةةةةار مةةةةا يناسةةةةةب مةةةةن هُةةةة
(. عةةةفوت علةةةى ذلةةةك، ميكةةةن اسةةةةتخدام 1ملسةةةاحات أرالةةةية تةةةددت )انظةةةر الشةةةةكل  لرراالةةةي
املتعلقةة ابلكربةو  العيةوي يف النبةة لوالةةع أسةاليب ققييمةز وااتبارهةا وقنقييلةا مةةن  البيةا ت

(. وقسةةةاعد ُهةةةم وقكنولوجيةةةات اإلدارت املسةةةتدامة 1قوبيقلةةةا يف ر ةةةده )انظةةةر الشةةكل  أجةةل
لرراالةي الةيت دةافل علةى الكربةو  العيةوي يف النبةةة أو قزيةد مةن حامةز علةى  نةب قةةدهور 

عكةةس مسةاره ودقيةةي التيييةةد، ممةا يسةةلم يف بةرامم العمةةل الوطنيةةة  األراالةي أو احلةةد منةز أو
 مبوجب االقفاقية.
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  1الشكل 
 إطار إدارة الكربون العضوي يف الرتبة من أجل حتييد أثر تدهور األراضي

 
تيقيي  -18 تيييد إطارًا ل وقتااوم منافع الكربو  العيوي يف النبة ملمة االقفاقية، ويتيح ال

منافع متعددت يف امليدا . وللكربو  العيوي يف النبة أمهية تورية يف دور األراالي يف التخفيف من 
خمزونز )حبازه آاثر قغري املناخ، من افل احليلولة دو  فقدانز )مبكافية التيات مثًف( ومايدت حام 

مثًف(. والكربو  العيوي يف النبة هو أيياً عامل رئيسي للتكيف مع قغري املناخ من افل دوره يف 
مايدت قدرت النظم اإليكولوجية واجملتمعات احمللية على التيمل، األمر الذي يتأقى من دسني اصوبة 

قلي  النبة والقدرت على االحتفاظ ابملاء والتنو  البيولوجي. وقؤد ق ي استدامة إنتاجية األراالي إىل 
 اليغط من أجل دويل األراالي، ومحاية خمزو  الكربو  وادمات البيئة احمليوة واملوئل الوبيعي.

وقسلم هذه املنافع املشنكة يف ملام اقفاقية األمم املتيدت اإلطارية بشأ  قغري املنةاخ  -19
قلك )االقفاقية اإلطارية( واقفاقية التنو  البيولوج ية اإلسلام  ن ي. وال يقتصر التيييد على إمكا

أل  الكربو  العيوي يف النبة مؤشر من مؤشراقز؛ بل يلية،، مةن اةفل قركيةزه الشةديد علةى 

 البياانت املعايرة 
لتقييم الكربو  العيوي يف النبة 

 ووالع األدوات/النماذج

 دعم تقييم الكربون العضوي يف الرتبة على خمتلف النطاقات طيط التحييدخت

ختطيط وتنسيق أنشطة تقييم 
 الكربون العضوي يف الرتبة

1-  
 املناطي املستلدفة من 
 قدافت التيييد

2-  
دديد التدافت املمكنة يف جمال 

 اإلدارت املستدامة لرراالي

3-  
املمكنة يف جمال دديد املناطي والتدافت 

اإلدارت املستدامة لرراالي حيث يكو  
االستثمار يف ر د الكربو  العيوي يف 

 النبة من األولوايت

4-  
ااتيار/قنفيذ قدافت اإلدارت املستدامة 

لرراالي )عند اليرورت، استناداً إىل إمكانيات 
مايدت الكربو  العيوي يف النبة( ابستخدام 

وقكنولوجيات حفل  الشبكة العاملية لُنلم
 املوارد واخلربت احمللية، وأري ذلك

5-  
ر د الكربو  العيوي يف النبة يف أعقاب 
قدافت اإلدارت املستدامة لرراالي. ومجع 

البيا ت لدعم ققييم حصيلة اإلدارت 
املستدامة لرراالي فيما يتعلي ابلكربو  

 العيوي يف النبة

6-  
يف النبة استخدام ر د الكربو  العيوي 

يف أعقاب اإلدارت املستدامة لرراالي من 
أجل دعم ققييم حصيلة التيييد يف 

 2030 عام

  -ألف
 مجع البيا ت

  -ابء
 دسني البيا ت

 وضع األدوات/النماذج 
من أجل ققييم أدق للكربو  

العيوي يف النبة فيما خي  خمتلف 
أنوا  النبة واملناطي اإليكولوجية 

اإلدارت املستدامة وممارسات 
 لرراالي، وأري ذلك

  -جيم
قنسيي والع 
أدوات/مناذج تقييم الكربون  األدوات/النماذج

 العضوي يف الرتبة 
ملقارنة إمكانيات إسلام اإلدارت 
املستدامة لرراالي يف مايدت 
الكربو  العيوي يف النبة، أو 
 إمكانيات ر د ذلك الكربو 

  -دال
قنسيي ر د الكربو  
 العيوي يف النبة

 ااتياري مو ى بز مولوب
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التخوةيط املتكامةل السةتخدام األراالةي، فر ةة لتتيقةي يف آ  واحةد أهةداف التيييةد، وإطةةار 
التنةةو  البيولةةوجي، وأهةةداف املكةةو   احملةةدد مبوجةب اقفاقيةةة  2020التنةو  البيولةةوجي ملةةا بعةةد 

األرالةةي مةةن مكةةو ت املسةةامهات احملةةددت وطنيةةاً، وبةةرامم التكيةةف الوطنيةةة مبوجةةب االقفاقيةةة 
اإلطاريةة. عةةفوت علةى ذلةةك، ميكةن أييةةًا أ  يسةاعد إدمةةاج ختوةيط التيييةةد يف اسةةناقيايات 

ودو  الوطين على الما   التنمية الوطنية ويف ختويط استخدام األراالي على املستويني الوطين
 دقيي منافع متعددت.

 اختيار  ارسات اإلدارة املستدامة لألراضي للحفاظ على الكربون العضوي يف الرتبة أو زايدته -3 
إ  الوسيلة الرئيسية لتيقيي املنافع املتعددت من التيييد على  عيد املنةاطي الوبيعيةة  -20

دارت املسةةةةةةتدامة لرراالةةةةةةةي )السياسةةةةةةةات وعلةةةةةةى الصةةةةةةةعيد الةةةةةةوطين هةةةةةةةي قوبيةةةةةةي ممارسةةةةةةةات اإل
واالسناقيايات والنلم والتكنولوجيات( وفي أهداف تددت، األمر الذي ميكن أ  يساعد على 
احلفةاظ علةى الكربةو  العيةوي يف النبةة أو مايدقةز. ويقةدم ققريةر اهليئةة التقةين املتعلةي ابهلةدف 

ذليل العقبةةات اهلامةةة الةةيت جمموعةةة مةةن خمووةةات قسلسةةل القةةرارات مصةةممة لتةة 1-1الفرعةةي 
 قعنض دقيي املنافع املتعددت من الكربو  العيوي يف النبة )انظر املرفي(:

: يقدم إرشادات بشأ  املواالع الةيت يو ةى فيلةا 1خموط قسلسل القرارات  )أ( 
ابالستثمار يف ققييم الكربو  العيوي يف النبة ور ده من أجل قتبع أتدري قنفيذ أنشوة اإلدارت 

ملسةتدامة لرراالةةي، فيةةًف عةةن دعةم ر ةةد حصةةائل التيييةةد مةن حيةةث قغةةري خمةةزو  الكربةةو  ا
 ؛2030العيوي يف النبة يف عام 

: يقةدم إرشةادات بشةأ  اسةتخدام ر ةد الكربةو  2خموط قسلسل القرارات  )ب( 
التأدري  العيوي يف النبة لتقييم أتدري اإلدارت املستدامة لرراالي يف ذلك الكربو  والتيقي من ذلك

 -ابستخدام عمليات القياس املباشةر و/أو أدوات/منةاذج ققيةيم الكربةو  العيةوي يف النبةة  -
 واإلسلام صذه ا لود يف ققييم التيييد على الصعيد الوطين؛

)ب(: يةةةدعما  اسةةةتخدام أدوات/منةةةاذج 3)أ( و3خمووةةةا قسلسةةةل القةةةرارات  )ج( 
ملعايرت من أجل إجةراء ققيةيم مقةار  لةااثر احملتملةة ققييم الكربو  العيوي يف النبة والبيا ت ا

يقني  ملمارسات اإلدارت املستدامة لرراالي يف الكربو  العيوي يف النبة استناداً إىل مستوايت ال
 املولوبة يف النتائم )منخفض إىل متوسط إىل عال(؛

: يسةةاعد علةةةى دديةةد املنةةاطي األساسةةية لر ةةةد 4خموةةط قسلسةةل القةةرارات  )د( 
تدهور  الكربو  العيوي يف النبة يف سياق املؤشرات األار  اليت قتتبع قدهور األراالي وحالة ال

 ؛وأنوا  األراالي
قياس 5خموط قسلسل القرارات  )ه(  نة ل ي : يقدم إرشادات بشأ  ااتيار ُهم املعا

 .الكربو  العيوي يف النبة وققييم قغريه من جراء ممارسات اإلدارت املستدامة لرراالي
وميكةن قكييةف خمووةةات قسلسةل القةرارات هةةذه لةتفئم ققيةيم التيييةةد علةى الصةةعيد  -21

الوطين، ابلعمل أواًل على  ميع كل ما يتاح من جمموعات البيا ت ذات الصلة املستمدت من 
ئر مصادر  ر د الكربو  العيوي يف النبة من جراء قدافت اإلدارت املستدامة لرراالي، وسا

 احة.البيا ت املت
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تيقيي  -22 مر ابلغ األمهية ل والما  املساوات االجتماعية، وال سيما املساوات بني ا نسني، أ
نساء  تصبح ال عية ل التيييد. ومن امللم للغاية الما  مايدت قكافؤ فرمل احلصول على املوارد الوبي

ات املنظور ا نساين مستخدمات ومديرات فعليات للموارد الوبيعية. وقعرب ا لود الرامية إىل قعميم مراع
فيًف عن كيا ت  (2)على النيو املقنح يف اوة العمل ا نسانية مبوجب اقفاقية مكافية التصير

األمم املتيدت واملنظمات الدولية األار  عن أمهية املساوات بني ا نسني والعمل الشامل للقيااي 
منظور فريد مرده إىل ااتفف األدوار ا نسانية. وختتلف عفقة الرجل واملرأت ابألرض، ولكل منلما 

واملسؤوليات وفرمل احلصول على املوارد والتيكم فيلا. وفلم هذه األدوار ابإلالافة إىل عفقات القوت 
نفيذ مبادرات  يف إدارت األراالي شر  أساسي لتيقيي نتائم فعالة عند مكافية قدهور األراالي وق

 .(3)أيياً من كفالة ققييم البعد ا نساين لرراالياإلدارت املستدامة لرراالي/التيييد. وال بد 
ويةةةؤدر دسةةةن الكربةةةو  العيةةةةوي يف النبةةةة أتدةةةريًا إجيابيةةةةًا شةةةديدًا يف اصةةةائ  النبةةةةة  -23

وعملياهتا. وينبغي اعتبار املسامهات الرامية إىل دقيي التيييد ومايدت الكربو  العيوي يف النبة 
ات اإلدارت املسةتدامة لرراالةةي. ولةذلك يقةدم ققريةةر معيةارًا لتيديةد مةا يناسةةب مةن قكنولوجية

معلومات عن ممارسات تةددت يف جمةال اإلدارت املسةتدامة لرراالةي، وهةو أمةر الةروري  (4)اهليئة
 إلعواء األولوية لفستثمار يف الكربو  العيوي يف النبة.

ا، ونو  األرض ويرقبط دديد أجنع قدال ملوقع معني  بنو  املشكلة اليت ينبغي معا تل -24
وجمال استخداملا، وُهم اإلدارت املستدامة لرراالي وقكنولوجياهتا املتاحة تلياً، إالافة إىل اخلربت 
ثلة  ئمة من األم احمللية لدعم اعتماد إجراءات التدال وقعميملا. ولذلك يتيمن ققرير اهليئة قا

 ا ماعية ذات الصلة ابلتيييد. على ُهم اإلدارت املستدامة لرراالي وقكنولوجياهتا واإلجراءات
وسريقبط االستثمار يف ر د التقدم احملرم يف التيييد ابسناقياية التيييد املتبعة. وميكن  -25

يف بعض احلاالت ااتيار قدافت اإلدارت املستدامة لرراالي اليت قعةود ابلنفةع علةى الكربةو  
أةري أ  االسةتثمار يف ر ةد ذلةةك العيةوي يف النبةة مةن دو  االسةتثمار يف ققييمةةات مقارنةة، 

 الكربو  يكو  مولوابً يف كثري من األحيا  على النيو املبني يف ققرير اهليئة.
وميكن االسنشاد يف قوميع املوارد بني قدافت استصفح األراالي اليت قدر أكرب عائد  -26

قكةاليف ايةارات من رأس املال املسةتثمر ابسةتخدام النمةاذج االقتصةادية الةيت قعةرض قوقعةات 
قدافت اإلدارت املستدامة لرراالي ومنافعلا وخماطرها على املد  الوويل مقارنة بتكاليف عدم 
اختاذ أي إجراء. ويقنح ققرير اهليئة هااً عملياً لفستثمار يف التقييم املقار  للكربو  العيوي يف 

علقة  النبة، يستند إىل أدىن مستو  من اليقني املولوب لتيقيي نتائم ت مفيدت الختاذ القرارات امل
 ابإلدارت املستدامة لرراالي.

وعادت ما يُيولع ابلتقييم املقار  للكربو  العيوي يف النبة ابستخدام أدوات ومناذج  -27
برجمية لتقييم ذلك الكربو  ووالع جمموعات بيا ت مبدئية، مما يؤدي إىل اخنفاض مستوايت 
اليقني. وميكن أ  يليب ذلك بعض االحتياجات، لكن ققييم الكربو  العيوي يف النبة من أجل 

__________ 

(2) <https://www.unccd.int/publications/gender-action-plan>. 
(3) <https://mirror.gltn.net/jdownloads/GLTN%20Documents/gec_brief_for_web.pdf>. 
(4) Realising the Carbon Benefits of Sustainable Land Management Practices: Guidelines for Estimation of 

Soil Organic Carbon in the Context of Land Degradation Neutrality Planning and Monitoring. 

https://www.unccd.int/publications/gender-action-plan
https://mirror.gltn.net/jdownloads/GLTN%20Documents/gec_brief_for_web.pdf
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إطةةفق االنبعةااثت الكربونيةةة قةد يتولةةب دديةد الفاةةوات يف البيةا ت وسةةدها  قبةادل حقةوق
ابستخدام مقاييس خمزو  الكربو  العيوي يف النبة من أجل الو ول إىل مستوايت أعلى درجة 
من اليقني املولوب العتماد ايارات اإلدارت املستدامة لرراالي اليت دقي أكرب عائد اقتصادي 

ت يف هةذا الشةأ  يف ققريةر اهليئةة معروالةة يف خمووةني لتسلسةل القةرارات: ممكن. وقرد إرشةادا
يُسنشد ابألول عندما يكو  مستو  اليقني املولوب منخفياً أو متوسواً، )ب( ُيسنشد  )أ(

 )ب((.3)أ( و3ابآلار عندما يكو  مستو  اليقني املولوب عالياً )انظر املرفي، الشكلني 

 زوانت الكربون العضوي يف الرتبة ورصدهااختيار األدوات لتقدير خم -4 
إ  األدات الرئيسية لتيقيي التيييد هي اقبا  ُهم لإلدارت املستدامة لرراالي  مع بني  -28

التكنولوجيات والسياسات واألنشوة اليت هتدف إىل دمم املبادئ االجتماعية االقتصادية واالهتمامات 
قرير البيئية. وبغية االستخدام األمثل للموار  ق د احملدودت لدعم إدارت الكربو  العيوي يف النبة، ير  

 أ  أهم عنصر هو النكيز على االستثمار يف ققييم ذلك الكربو  ووالع ققديرات دقيقة لز. (5)اهليئة
وأالبًا ما يكو  التقدير والتقييم الدقيقا  لتغري الكربةو  العيةوي يف النبةة مةن جةراء  -29

مة لرراالي تدودين بتوافر البيا ت املوحدت/املنسقة وأداء أدوات/مناذج قدافت اإلدارت املستدا
ققييم ذلك الكربو ؛ ومن مث، فإ  االستثمار احملدد األهداف يف ر ده أمر حاسم األمهية لزايدت 

 نواق التيليفت من أجل دعم التيييد.
لكربةو  العيةوي يف وقشكل قوائم ا رد الوطنية للنبة مصدرًا هامةًا للمعلومةات عةن ا -30

النبة لكنلا قد قتولب مواءمة البيا ت واألساليب لتوديي التقدم احملرم يف التيييد. ويقدم ققرير 
اهليئة خمووًا لتسلسل القرارات لتيديد املواالع اليت يلزم فيلا قتبع خمزو  الكربو  العيوي يف 

 (.1الشكل  النبة ور ده من أجل التثبت من دقيي التيييد )انظر املرفي،
إالافة إىل ذلك، يقدم ققرير اهليئة قائمتني شاملتني أبدوات ققييم الكربو  العيوي يف النبة  -31

 ور ده اليت ميكن أ  يستخدملا املمارسو  الاتيار أنسب أدات أو جمموعة أدوات الحتياجاهتم.
دارت الكربو  العيوي واألمثل أ  يُدعم ااتيار قدافت اإلدارت املستدامة لرراالي من أجل إ -32

يف النبة بناكم جمموعات البيا ت واملوارد )األدوات/النماذج( لزايدت نواق ققييم ذلك الكربو . وميكن 
أيياً أ  يسلم إنشاء شبكة وطنية لر د الكربو  العيوي يف النبة، قشمل اووًا ملعاينة النبة 

 لقوائم الوطنية  رد أامات الدفيئة.مصممة بعناية من أجل قياس ذلك الكربو ، يف دعم والع ا
نلا ققرير اهليئة على حنو يساعد  -33 وقد أُعدت اإلرشادات وأدوات اختاذ القرارات اليت قيم 

على سد احتياجات واالعي السياسات واملسةؤولني عةن إدارت األراالةي مةن أجةل دعةم ختوةيط 
 قسةعى إىل احلفةاظ علةى التيييد ودقيقز. وقساعد اإلرشادات على والع برامم التيييةد الةيت

نسب  الكربو  العيوي يف النبة أو مايدقز من افل اإلدارت املستدامة لرراالي بدعم ااتيار )أ( أ
ممارسات اإلدارت املستدامة لرراالي، )ب( أنسب هم لتقدير الكربو  العيوي يف النبة ور ده. 

يار ويتيمن ققرير اهليئة فرعاً اتامياً يلخ  إرشادات للمسؤولني  عن إدارت األراالي بشأ  اات
ممارسات اإلدارت املستدامة لرراالي اليت قناسب السياق االقتصادي االجتمةاعي والبيةوفيزايئي 

 احمللي واالعتبارات ا نسانية احمللية، وبشأ  ققدير الكربو  العيوي يف النبة ور ده.
__________ 

 .4املرجع نفسز،  (5)
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متعقددة يف سقياحت حتييقد حنقو ييئقة بيئقة مواتيقة فعالقة ومنقافع : 2-1 اهلقدف الفرعقي -ابء 
 أثر تدهور األراضي

ميكن أ  يتولب دقيي التيييد وإدامتز هتيئة بيئة مواقية لتصميم وقنفيذ قدابري قؤيت منافع  -34
متعددت من افل محاية وقعزيز رفاه وسبل عيش السكا  املتيررين من قدهور األراالي ودسني 

، 2-1ض ققرير اهليئة التقين املتعلي ابهلدف الفرعي جمموعة من الظروف البيئية يف الوقت ذاقز. ويعر 
 هتيئة بيئة مواقية لتيييد أدر قدهور األراالي ودوره احملتمل يف قعزيز الرفاه وسبل العيش والبيئةواملعنو  

 أدلة علمية بشأ  قشكيل بيئة مواقية للتيييد وبشأ  فرمل دقيي منافع متعددت.
د قاعدت األدلة هلذا التقرير. أواًل، يلخ  استعراض واعتمدت اهليئة دفدة هم لتيدي -35

مرجعةةاً( اال اهةةات املعا ةةرت يف حوكمةةة األراالةةي وأسةةواق األراالةةي ويقةةي م  333للمؤلفةةات )
جميبةاً، مبعةدل  353النتائم املنقبة عليلما يف التيييد. اثنياً، ققيس دراسة استقصةائية عامليةة )

ية  74اخلرباء )من بينلم يف املائة( للممارسني و  54إجابة قدره  منسقاً وطنياً( املشاركني يف عمل
التيييد قصوراهتم بشأ  عنا ر البيئة املواقية للتيييد، فيًف عن قوقعاهتم لتيقيي منافع متعددت 
برامم دديد  وإحرام ققدم عام فيما يتعلي ابلتيييد. اثلثاً، حيدد استعراض للتقارير القورية عن 

ققريرًا من مجيع املناطي( سةياق نتةائم الدراسةة االستقصةائية.  30تيييد )األهداف املتعلقة ابل
ئل  وقُستعرض األفكار املستخلصة من هذه املصادر استعراالاً دفدي األبعاد لصياأة أهم الرسا

 والتو يات السياساقية.
قعزيز -36 تكامل  وقربم النتائم الوابع املتعدد األبعاد للبيئة املواقية للتيييد، اليت قتولب  ال

العمةودي واألفقةةي للمؤسسةةات وآليةةات احلوكمةةة. عةةفوت علةةى ذلةةك، ينبغةةي قكييةةف حوكمةةة 
األراالي والما  حيةامت األراالةي وفقةًا للظةروف احملليةة. وقسةلط األدلةة الةواردت يف ققريةر اهليئةة 

راالي اليوء على ديناميات حوكمة األراالي والتأدري املتزايد لسفسل القيمة العاملية يف إدارت األ
 تلياً، مما يورح ددايت ويتيح فر اً يف الوقت ذاقز لتيقيي التيييد.

ولد  أ ياب املصلية قوقعات كبريت  ين منافع متعددت قتعلي ابلرفاه وسبل العيش  -37
اللذين ميكن بلوألما عرب دقيي التيييد. عفوت على ذلك، قشري األدلة اجملموعة إىل أ  مستو  

يمات املنافع املتعددت ا قي ق ء  ليت ميكن جنيلا يرقبط ارقباطاً شديداً بظروف السياق. فيلزم إذ  إجرا
لربعاد السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية السةائدت الةيت قتسةم صةا املنوقةة املسةتلدفة 

 البلد املستلدف، وينبغي مواءمة أهداف التيييد وقدافقز مع األهداف الوطنية األار . أو
ولب دقيي التيييد ختويواً ودعماً مؤسسياً يتااوم قنفيذ فراد  ممارسات اإلدارت ويت -38

املستدامة لرراالي. ولكي يتسىن ملختلف أ ياب املصلية التوافي بشأ  التيييد، يقنح ققرير 
 اهليئة الرورت مواءمة عاملني أساسيني:

التيييةد مةن أجةل البيئة املواقية: ال بد من هتيئة سياق مفئةم للتقةدم  ةوب  )أ( 
املساعدت على قصميم قدابري التيييد ووالعلا والنااح يف قنفيذها. وقرد العوامل السياقية املختلفة يف 
علوم والسياسات وقوافر  ققرير اهليئة دت مظلة هتيئة بيئة مواقية للتيييد، وقتيمن قعاو  جمايل ال

 ؛ة املسؤولة واهلادفة لرراالياإلمكا ت املالية والنقيبات املؤسسية املستقرت واحلوكم
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املنةافع املتعةةددت: ملةا كةةا  التيييةد هةةدفًا الةمن جمموعةةة أوسةع مةةن األهةةداف  )ب( 
مة،  املتصلة ابألراالي قشكل جزءاً من أهداف التنمية املستدامة والربامم الوطنية للتنمية املستدا

أييًا ميكن أ  حيفةز علةى فإ  إجياد قدابري قرمي إىل التيييد وقسعى إىل دقيي أهداف أار  
إحةرام ققةدم يف التيييةد. وميكةن أ  قسةلم هةذه التةدابري املتعةددُت املنةافع يف دسةني رفةاه النةةاس 

 وسبل عيشلم ودسني حالة البيئة يف الوقت نفسز.
املواقيةة واملنةافع املتعةددت مةن جلةة والتيييةد مةن البيئة العفقات بني  2ويبني الشكل  -39

 جلة أار :
  2الشكل 

 اإلطار املفاهيمي للروابط بني البيئة املواتية لتحييد أثر تدهور األراضي وحتقيق منافع متعددة

 
يد. الصفت  2يبني الشكل  -40 تيي القائمة بني البيئة املواقية واملنافع املتعددت يف سياق ال

قز أ   وقعزم التدابري اليت قشاع دقيي منافع متعددت البيئة املواقية للتيييد، وميكن يف الوقت ذا
قعزم البيئة املواقية دقيي املنافع املتعددت. وقؤدي األبعاد األربعة للبيئة املواقيةة املةذكورت يف هةذا 

 شكل دورًا تورايً يف ققرير اهليئة، على أ  حوكمة األراالي قوىل اهتماماً اا اً.ال
وحيدد ققرير اهليئة ويعرض دليفً مبنياً على األدلة لربعاد األربعة اليت متيز البيئة املواقية:  -41

 - لمةي)أ( البعد املؤسسي، )ب( البعد املايل، )ج( البعد السياسايت والتنظيمي، )د( البعةد الع
 السياسايت، فيًف عن حاالت قيم )ه( منافع متعددت.

 البعد املؤسسي للبيئة املواتية -1 
األجل إماء التيييد حامسني لتيقيةي  قعترب الرؤية وااللتزام الوطنيا  املشنكا  الوويف -42

التيييد، ويتيح إحرام ققدم يف دديد األهداف والتنسيي املؤسسي. ومع ذلك، ال قزال هناأ 

 البيئة

 منافع متعددة

 رفاه الناس

 سبل العيش

ميكن أ  قعزم البيئة املواقية 
الرامية إىل قعزم التدابري  دقيي منافع متعددت

دقيي منافع متعددت هتيئة 
 البيئة املواقية للتيييد

 التحييد

 جتنب التدهور 1

 احلد من التدهور 2

 عكس مسار التدهور 3

 السياسايت - البعد العلمي

 البيئة املواتية

 املايلالبعد 

 الرتتيبات املؤسسية

 البعد السياسي التنظيمي
 حوكمة األراالي
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دغرات يف إدماج أهداف التيييد، والتنسيي العمودي، واألمهية السياسةية الةيت يوالهةا التيييةد 
 التيليل إىل ما يلي:عموماً المن األولوايت املتياربة. وقستند اهليئة يف هذا 

قُصةةةنَّف الرؤيةةةةة وااللتةةةةزام الوطنيةةةةا  املشةةةةنكا  الوةةةةويف األجةةةةل، يف الدراسةةةةة  )أ( 
 االستقصائية، ابعتبارمها أهم قدبري لدعم دقيي التيييد؛

يبةني دليةل اهليئةةة للدراسةة االستقصةةائية والتقةارير القوريةة عةةن بةرامم دديةةد  )ب( 
اأ ققدماً بوجز عام، وال سيما يف إنشاء وكالة رائدت )هي ومارت األهداف املتعلقة ابلتيييد أ  هن

الزراعةة أو ومارت الشةةؤو  البيئيةة ابألسةةاس(، وآليةةات للتنسةيي األفقةةي، والتشةاور بةةني أ ةةياب 
 ؛املصلية املتعددين

يتبني من النتائم املستخلصة من الدراسة االستقصائية أل ياب املصلية يف  )ج( 
يد أ  هناأ جمال التيييد واستعرا ض التقارير القورية عن برامم دديد األهداف املتعلقة ابلتيي

 دغرات يف اجملاالت التالية:
 يف اخلوط الوطنية؛ األهدافإدماج  '1'
 إنشاء آليات للتنسيي العمودي؛ '2'
 القدرات املؤسسية يف جمال اإلنفاذ؛ '3'
 ؛الما  حيامت األراالي وقسوية النزاعات '4'
 وماً المن األولوايت املتياربة.األمهية اليت يوالها التيييد عم '5'

 حيامت األراالي واحلوكمة املسؤولة لرراالي )أ( 
هتيئة بيئة مواقية لتيييد أدر قدهور األراالي ودوره احملتمل يف يشدد ققرير اهليئة املعنو   -43

على أ  قنفيذ قدابري التيييد يعتمد اعتماداً شديداً على احلوكمة  قعزيز الرفاه وسبل العيش والبيئة
املسؤولة لرراالي. وينبغي أ  قراعي مبادرات التيييد أساليب قنظيم حوكمة األراالي يف كل 
سياق. وينووي ذلك على معرفة خمتلف املصاحل يف األراالي، والوكاالت املتعةددت املعنيةة الةيت 

حيا ، واإلطار التشريعي، ومستو  الفمركزية، وأمهية املؤسسات قكو  متازئة يف كثري من األ
العرفية املعنية حبوكمة األراالي، وخمتلف نظم إدارت األراالي )مبا يف ذلك خمتلف أشكال الزراعة 

 املستقرت والرعي والسكن يف الغاابت(. وقستند اهليئة يف هذا التيليل إىل النتائم التالية:
األراالةي دعامةة احلوكمةة املسةؤولة لرراالةي. فمةن دو  يشكل الما  حيامت  )أ( 

الما  حيامت األراالي يقل احتمال استثمار مستخدمي األراالي يف اإلدارت املستدامة لرراالي. 
عفوت على ذلك، ال بد من الةما  حيةامت األراالةي لتكةو  التةدافت القائمةة علةى األراالةي 

أو مؤممةة أو مةةؤجرت أو جمتمعية/عرفيةةة(   جعةة. وال يةةرقبط شةكل حيةةامت األراالةةي )ملكيةة  مةةة
ارقباطًا مباشرًا بيما  حيامت األراالةي )اليقةني مةن أ  العفقةات ومةا ينةتم عنلةا مةن اقفاقةات 
بشأ  حقوق استخدام األراالي والتيكم فيلا ونقللا دظى ابالحنام واالعناف من اآلارين(. 

الةة االفتقةار إىل سةندات رمسيةة مللكيةة وميكن أ  قكو  النظم العرفية ميمونة للغايةة حةيف يف ح
 ؛األراالي، وميكن اعتبار نظم امللكية التامة أري ميمونة إطفقاً يف سياقات معينة
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لواملا ظلت ا لود الرامية إىل مايدت الما  حيامت األراالي ققتصر على منح  )ب( 
بوجةةز أعةةم. سةندات ملكيةةة فرديةة. وقةةد انتقلةت وكةةاالت التمويةةل إىل قعزيةز حوكمةةة األراالةي 

والتدافت اليت قتناول أسباب انعدام الما  احليامت أجنع من جمرد النكيةز علةى مةنح سةندات 
امللكية. ويشكل بناء قدرات اإلدارات املعنية ابألراالي )العرفية أو القانونية(، واإل فح القانوين 

معا ةةةة والتنظيمةةي، واحلمةةفت اإلعفميةةة، ودسةةني ختوةةةيط اسةةتخدام األراالةةي، بعةةض سةةبل 
 مشكلة انعدام الما  احليامت.

 األبعاد ا نسانية حلوكمة األراالي )ب( 
بدو  -44 ي يما  يؤدر قدهور األراالي أتدرياً سلبياً يف النساء أكثر من أريهن، ألهن يعتمد  ف

أكثر من أريهن على املوارد الوبيعية واألراالي. أري أ  النساء ال مُينين يف الغالب دوراً مساوايً 
م لدور  الرجال يف العمليات الرمسية الختاذ القرارات املتعلقة حبوكمة األراالي أو ختويط استخدا

. ويف الوقةةةت ذاقةةز، فةةةإ  دور رعايةةة البيئةةةة اهلةةةام الةةذي قُكلَّةةةف بةةز النسةةةاء جيعللةةةن (6)األراالةةي
شةةريكات رئيسةةيات يف اإلجةةراءات املتعلقةةة ابلتيييةةةد واهلادفةةة إىل مكافيةةة قةةدهور األراالةةةي. 

 اهليئة يف هذا التيليل إىل ما يلي: وقستند
ميكن أ  قكو  حيامت األراالي جُمنسنة إىل حد بعيد: فداال األسر املعيشية،  )أ( 

أالبًا ما قكو  سندات ملكية األراالي ابسم الرجل، وميكن أ  قزيد قوانني اإلرث املختلة من 
دات ملكية رمسية( قيااي قفاقم هذا الوالع. وميكن أ  قواجز النظم العرفية )حيث ال قوجد سن

جنسانية ممادلة، أري أ  سوء قصميم محفت إالفاء الوابع الرمسي على ملكية األراالي ميكن أ  
يسلم أييًا يف قفاقم أوجز التفاوت قلك، وال سيما عندما ال قُتقاسم سندات ملكية األراالي 

مية إىل مع الزوجة. ويؤدر انعدام الما ت احليامت صذا الشكل يف مشاركة املر  أت يف املبادرات الرا
التصدي لتدهور األراالي. ويشكل اال اه املستمر املتمثل يف حيامت األراالي على نواق واسع 
تيول  واملزار  املتوسوة احلام هتديداً إالافياً للمساوات بني ا نسني ألنز ميكن أ  ينووي على ال

سةبيًا إىل وظةائف العمةل اليةدوي يف من الوظائف الريفية الكثريت الةيت يتسةاو  فيلةا ا نسةا  ن
 ؛املزار  اليت يليمن عليلا الذكور

ميكن أ  ختفف قدافت حوكمة األراالي املراعية لفعتبارات ا نسانية التفاوت  )ب( 
ئة.  ي ب ال ية  يف احلصول على األراالي ختفيفاً شديداً ومتك ن املرأت من االالوف  بدور فعال يف رعا

راً تورايً يف أطر االقفاقية واخلوو  التوجيلية الووعية بشأ  احلوكمة ولذلك يكتسي نو  ا نس دو 
وأهداف التنمية  (7)املسؤولة حليامت األراالي ومصايد األمساأ والغاابت )اخلوو  التوجيلية الووعية(

املستدامة املتصلة ابألراالي. ومثة ما يربر موا لة االهتمام إبدماج األبعاد ا نسانية يف برامم دديد 
 األهداف املتعلقة ابلتيييد وختويط استخدام األراالي وقصميم التدافت.

__________ 

(6) <http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/2/towards-a-gender-responsive-

implementation-of-the-un-convention-to-combat-desertification>. 
(7) <http://www.fao.org/3/a-i2801a.pdf>. 

http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/2/towards-a-gender-responsive-implementation-of-the-un-convention-to-combat-desertification
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/2/towards-a-gender-responsive-implementation-of-the-un-convention-to-combat-desertification
http://www.fao.org/3/a-i2801a.pdf
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 البعد املايل للبيئة املواتية -2 
يد أشارت الدراسة االستقصائية اليت أجرهتا اهل -45 تيي ية لل يئة إىل أ  ختصي  ميزانية وطن

يُعترب قدبريًا هامًا من بني التدابري اليت ينبغي قنفيذها، ومع ذلك قليلة هي البلدا  اليت قي مت 
 االحتياجات املالية أو وفرت التمويل هلذا الغرض. وقستند اهليئة يف هذا التيليل إىل ما يلي:

تيييةد، يف الدراسةة االستقصةائية، ابعتبةاره يُصةنَّف ختصةي  ميزانيةة وطنيةة لل )أ( 
 أحد أهم قدابري دعم التنفيذ، بينما يُعترب االفتقار إىل التمويل دداًي هاماً أمام التقدم يف التيييد؛

يُصةنَّف مرفةي البيئةة العامليةة، يف الدراسةة االستقصةائية، ابعتبةاره مصةدرًا هامةًا  )ب( 
 ؛آللية العاملية لفقفاقية عامًف متكينياً رئيسياً للتمويلآار من مصادر التمويل، بينما قُعترب ا

قتيةمن التقةارير القوريةةة عةن بةةرامم دديةد األهةداف املتعلقةةة ابلتيييةد قةةدرًا  )ج( 
تدوداً من املعلومات عن االحتياجات املالية والتكاليف املقدرت، األمر الذي يُعترب دغرت كبريت يف 

 التقدم احملرم؛
يف املائة( عموماً  16ية )ئقليل من اجمليبني على الدراسة االستقصاأشار عدد  )د( 

 إىل أهم وف روا التمويل الفمم للتيييد حيف اآل .

 السياسايت والتنظيمي للبيئة املواتية البعد -3 
خيلةة  ققريةةةر اهليئةةةة إىل أ  الةةةما  حيةةةامت األراالةةةي والو ةةةول إىل األراالةةةي عةةةامف   -46

هاما  لتيقيي التيييد، أري أ  مستو  التقدم احملةرم علةى الصةعيد الةوطين يف والةع  متكينيا 
السياسات واللوائح التنظيمية والقدرت على قنفيذها ال يزال الئيًف. ويتيح أ  التقدم احملرم على 
الصعيد الوطين تدود يف والع نظم التخويط املتكامل الستخدام األراالي، وال سةيما إدمةاج 

 ياد. وقستند اهليئة يف هذا التيليل إىل ما يلي:آليات احل
يُصةةةةةنَّف الةةةةةةما  حيةةةةةامت األراالةةةةةةي واحلصةةةةةول علةةةةةةى األراالةةةةةي، يف الدراسةةةةةةة  )أ( 

االستقصائية، ابعتبارمها قةدبريًا هامةًا لتيقيةي التيييةد، بينمةا قةرد القةدرات الوطنيةة علةى والةع 
 قرقيبات الما  حيامت األراالي يف مرقبة أدىن؛

ير القورية عن برامم دديد األهداف املتعلقة ابلتيييد قدرًا تدوداً ققدم التقار  )ب( 
من األدلة لتأييد أمهية الما  حيامت األراالي بسبب قلةة التقةارير الةيت قتنةاول حيةامت األراالةي. 
ويُعتةرب الةما  احليةةامت، يف احلةاالت القليلةة الةةيت قتناولةز، مةوطن الةةعف أو حةاجزًا أمةةام اإلدارت 

ي. ويشري ذلك إىل أ  قرقيبات حيامت األراالي وحوكمتلا متثل فاوت هامة يف املستدامة لرراال
 القدرت على دقيي التيييد على الصعيد الوطين؛

 ملتكامةةةلايعتةةةرب معظةةةم اجمليبةةةني علةةةى الدراسةةةة االستقصةةةائية نظةةةم التخوةةةيط  )ج( 
يات  الستخدام األراالي اليت يتبعوها متواالعة أو تدودت، وأبلغ عدد تدود منلم عن اعتماد آل

 احلياد يف ختويط استخدام األراالي؛
علقة  )د(  ت يتيمن عدد قليل جدًا من التقارير القورية عن برامم دديد األهداف امل

راالي أو إشارت إىل آلية حياد. ويبدو ابلتيييد ققييماً لفعالية نظم التخويط املتكامل الستخدام األ
 أ  التخويط املتكامل الستخدام األراالي وآليات احلياد يشكف  دغرقني كبريقني يف القدرات.
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 دور التخويط املتكامل الستخدام األراالي وحوكمة األراالي يف دعم دييد أدر قدهور األراالي  
ل السةةتخدام األراالةةي يوفةةي بةةني خيلةة  ققريةةر اهليئةةة أييةةًا إىل أ  التخوةةيط املتكامةة -47

التيييد واألهداف األار  يف إطار عملية سياسية قنظم االستخدام املستصوب لرراالي الذي 
ينبغةةةي اعتمةةةاده يف املسةةةتقبل. وميكةةةن مايدت الكفةةةةاءت يف دقيةةةي التيييةةةد يف عمليةةةات ختوةةةةيط 

ابألرض. وقستند اهليئة استخدام األراالي إبدارت أوجز املفااللة والتآمر مع أهداف أار  مرقبوة 
 يف هذا التيليل إىل النتائم التالية:

نظر  )أ(  من بني جمموعة األدوات املتاحة للتخويط املتكامل الستخدام األراالي )ا
ية، اليت 3الشكل  ( ختتار احلكومات يف معظم األحوال اخلدمات االستشارية الزراعية واحلوافز املال

واسةعة النوةاق أو مسةتلدفة يف شةكل مةدفوعات مقابةل قكو  إما مدجمةة يف سياسةات مراعيةة 
ادمات النظم اإليكولوجية. وقُستخدم بدرجة أقل عمليات ققسيم األراالي إىل مناطي أو اللوائح 

 احملددت إلدارت األراالي، لكن هاقني األداقني ميكن أ  قكو  هامتني لتيقيي هدف احلياد؛
  3الشكل 

 بوصفه عملية للموازنة بني ثالث أولوايت واسعة التخطيط املتكامل لستخدام األراضي

 

 النمو احليري

لزراعي لتوسع ا لتعدين ا  ا

 املوالبة ابألراالي ألأراض  ناعية

 البيئيةاألهداف  األهداف الجتماعية الثقافية

 قوميع األراالي

 الما  حيامت األراالي

 حقوق اإلنسا 

 دييد أدر قدهور األراالي

 النبة املياه النظيفة املناخ

لتنو  البيولوجي واالستخدام املستدام  حفل ا

 تقسيم األراضي إىل مناطق التدابري املالية املشورة الزراعية اللوائح التنظيمية

 الستخدام املستصوب لألراضي يف املستقبل

 طيط املتكامل لستخدام األراضيالتخ

 األهداف القتصادية
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نوا  جديدت  )ب(  انتقل القوا  الزراعي إىل فنت من الدينامية أاليت قتزايد فيلا أ
من حوكمة األراالي وإدارهتةا، مثةل حيةامت األراالةي علةى نوةاق واسةع واملةزار  املتوسةوة احلاةم 
والزراعة التعاقدية. وميكن أ  قكو  التعاونيات الزراعية شريكاً يف التيييد. ومثة أشكال خمتلفة 

تيقيي  من التكامل العمودي يف حوكمة األراالي ينبغي مراعاهتا يف قفعيل التيييد، قتيح جمااًل ل
التيييةةد مةةن اةةفل إقامةةة شةةراكات مةةةع خمتلةةف ا لةةات الفاعلةةة يف سفسةةل القيمةةة املعوملةةةة. 

 وقنووي هذه النقيبات ا ديدت حلوكمة األراالي أيياً على خماطر يف دقيي أهداف التيييد؛
إدماج مستخدمي األراالي يف سفسل القيمةة العامليةة إىل قعظةيم أدت مايدت  )ج( 

دور حوكمة القوا  اخلامل لرراالي. وقشمل األدوات والتةدافت الةيت ميكةن أ  قسةتخدملا 
الشةةركات لتيسةةني االسةةتدامة والرفةةاه لةةد  املةةزارعني يف سلسةةلة إمةةداداهتم مةةا يلةةي: التةةةدريب 

الع األ لية، ومدو ت قواعد السلوأ الداالية، وإ دار الزراعي، واالستثمارات املباشرت يف املوا
املفروالة  الشلادات اإليكولوجية، واجتماعات املوائد املستديرت بشأ  السلع األساسية، واملعايري

 ارت التازئة. وميكن أ  قشاع قرقيبات احلوكمة املختلوة الشركات األار  على األاذ  على
 صذه األدوات وقيسري ر د فعاليتلا؛

ميكةةن أ  قةةؤدي اإلعةةةا ت الزراعيةةة الواسةةعة النوةةةاق إىل ااةةتفالت وقنشةةة،  )د( 
ثة  ناميات احلدي حوافز الارت لإلفرا  يف اإلنتاج أو االنتقال حنو الزراعات األحادية. وقبني الدي
 العلد يف بلدا  منظمة التعاو  والتنمية يف امليدا  االقتصادي قراجع هذه األنوا  من اإلعا ت؛

قشكل مدفوعات ادمات النظام اإليكولوجي قدافت هتدف إىل مكافةأت  )هة( 
مستخدمي األراالي على اختةاذ قةدابري لليفةاظ علةى اةدمات النظةام اإليكولةوجي وققةدميلا، 
وقكو  يف الغالب مفيدت لعامة الناس ابإلالافة إىل مستخدم األرض الواحد. وميكن أ  قسلم 

ال قكةو  مناسةبة علةى األرجةح إال عنةدما يةؤدي قةدهور  هذه النظم يف التيييةد والرفةاه، لكنلةا
األراالةي يف املةزار  إىل آاثر اةارج املةزار  )مثةةل املشةاكل املتعلقةة حبمولةة الرواسةب(. وميكةةن أ  
يتقوض عنصر اإلالافة من جراء التسرب )عندما قنتقل إحد  ممارسات استخدام األراالي اليت 

مةةدفوعات اةةدمات النظةةام اإليكولةةوجي إىل منةةاطي قسةةبب التةةدهور وقُثةةبَّط تليةةًا ابسةةتخدام 
بداًل من  ال يُفعَّل فيلا خموط املدفوعات، األمر الذي يؤدي إىل انتقال التدهور إىل مكا  آار 

إحداث قراجع  اف يف التدهور( ومن جراء التييز يف األهداف )عندما قسيور النخبة على 
راالي هي املمارسة اليت يتبعلا املسالو  يف املدفوعات و/أو عندما قكو  اإلدارت املستصوبة لر

املخوةط أ ةةًف(. وميكةن أ  قةةؤدي املةةدفوعات أييةًا إىل اسةةتبعاد الةدافع ا ةةوهري وراء الرعايةةة 
 ؛املسؤولة لرراالي )عندما يتقل  العمل الووعي يف حال عرض التعوييات النقدية(

األراالي املعلومات  ميكن أ  قتيح اخلدمات االستشارية/اإلرشادية ملستخدمي )و( 
عامل  الفممة لتيقيي التيييد. وميكن أ  يكو  ذلك فعااًل ما دام االفتقار إىل املعلومات هو ال
املقيد الوحيد العتماد ممارسات اإلدارت املستدامة لرراالةي. وقةد يكةو  االلتةزام الوويةل األمةد 

د يكو  من األنسب يف سياقات والقائم على املشاركة الروراًي لتيقيي النتائم املرجوت، بينما ق
 أار  إسداء املشورت بناءً على الولب.
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 البعد العلمي السياسايت للبيئة املواتية -4 
تيييةد؛ ومةةع لالة  ققريةر اهليئةةة إىل أ  البلةدا  قسةةتخدم املؤشةرات العامليةة الثفدةةة ل -48

التقدم احملرم، ذلك، ال قزال هناأ دغرات يف القدرات الوطنية على والع اوو  األساس ور د 
وال سيما فيما يتعلي بديناميات إنتاجية األراالي والكربو  العيوي يف النبة. وعلى الرأم من 
هذه الثغرات، فإ  النظم الوطنية للبيا ت مناسبة يف معظم احلاالت إل حةة البيةا ت لقةرارات 

 ختويط استخدام األراالي. وقستند اهليئة يف هذا التيليل إىل ما يلي:
يد ومفاهيمز  )أ(  تيي يعترب اجمليبو  على الدراسة االستقصائية عدم معرفة وفلم ال

الرئيسية ددايً هاماً أمام امليي قدماً يف دقيقز. وقظلر الدراسة االستقصائية والتقارير القورية عن 
 قز؛برامم دديد األهداف املتعلقة ابلتيييد أ  هناأ دغرات يف القدرات التقنية الفممة لتيقي

يؤكد معظم اجمليبني على الدراسة االستقصائية أهم سيستخدمو  املؤشرات العاملية  )ب( 
 الثفدة؛ أري أ  القدرات الوطنية على والع اوو  األساس ور د التقدم احملرم قشكل ددايً؛

قربم التقارير القورية عن برامم دديد األهداف املتعلقة ابلتيييد ققدمًا كبرياً  )ج( 
ع اوةو  أسةةاس وطنيةة للمؤشةرات العامليةةة. ويتيةح أ  هنةاأ قةةدرات متينةة يف قعيةةني يف والة

ية.  يا ت الوطن ب القوا  النبايت وققييم قغري استخدام األراالي، وأالباً ما قُستخدم جمموعات ال
أري أ  هناأ قدرات تدودت يف ر د ديناميات إنتاجية األراالي والكربو  العيوي يف النبة، 

 ورت االعتماد على جمموعات البيا ت العاملية؛مما يعين الر 
قةربم نتةائم الدراسةة االستقصةائية أ  نظةةم البيةا ت الوطنيةة قُعتةرب، يف معظةةم  )د( 

احلاالت، كافية إل حة البيا ت لقرارات ختويط استخدام األراالي، وأ  البيا ت قُعتةرب دةداًي 
 ؛أدىن أولوية للميي قدمًا يف دقيي التيييد

قةةةربم نتةةةةائم الدراسةةةةات االستقصةةةائية والتقةةةةارير القوريةةةةة عةةةن بةةةةرامم دديةةةةد  )هة( 
األهداف املتعلقة ابلتيييد أ  هناأ قدرات أمنت وققدمًا أفيل فيمةا يتعلةي بتقييمةات قةدهور 
األراالي واإلمكانيات، لكنلا قبني أ  التقدم احملرم والقدرات املوجودت أقل فيما يتعلي بتقييمات 

 مل والتقييمات االجتماعية االقتصادية.القدرت على التي

 املنافع املتعددة -5 
خيلة  ققريةر اهليئةة إىل أ  ا لةةات  ةاحبة املصةلية قتوقةع جةةين منةافع متعةددت لرفةةاه  -49

النةاس وسةبل عيشةلم نتياةة لةإلدارت املسةتدامة لرراالةةي والتيييةد. وممةا ذُكةر مةن قةدابري هامةةة 
ملة لفستفادت من املنافع املتعددت مشارك ة اجملتمعات احمللية وا لات  احبة املصلية مشاركًة كا

وفعالةةةةة، وإدمةةةةاج التيييةةةةد يف اخلوةةةةط والةةةةربامم القائمةةةةة، وققيةةةةيم أوجةةةةز املفاالةةةةلة االقتصةةةةةادية 
دغرات  واالجتماعية والبيئية أدناء قصميم الربامم. عفوت على ذلك، خيل  التقرير إىل استمرار 

تعةةددت وأوجةةز املفاالةةلة وإدارهتةةا أدنةةاء مرحلةةة قصةةميم املشةةرو . يف القةدرات يف ققيةةيم املنةةافع امل
 وقستند اهليئة يف هذا التيليل إىل ما يلي:

يف املائة من اجمليبني على الدراسة االستقصائية أو يوافقو   90يوافي أكثر من  )أ( 
سةةتدامة بشةدت علةةى أهةم يتوقعةةو  آاثرًا إجيابيةة يف رفةةاه النةةاس وسةبل عيشةةلم نتياةة لةةإلدارت امل

لرراالةي والتيييةةد. ويتوقةةع اجمليبةو  أييةةًا رؤيةةة طائفةة واسةةعة مةةن املنةافع املتعةةددت مةةن دقيةةي 
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يولوجي،  ب التيييد، وال سيما مايدت األمن الغذائي، ودسني سبل العيش احمللية، ومايدت التنو  ال
ء قوية اجمليبني الوامدايد العائد/اإلنتاجية، ومايدت القدرت على دمل ا فاف. وقتعارض قوقعات  إما

املنافع املتعددت اليت ميكن أ  قتأقى من دقيي التيييد مع املؤشرات القوية ابملثل اليت قدل على 
 وجود قيارب بني التيييد وأولوايت سياسية أار ؛

بلدا   )ب(  قربم التقارير القورية عن الربامم املتعلقة بتيديد أهداف التيييد أ  ال
ملنافع بدرجات متفاوقة، إذ يعتمد بعيلا اووًا لفستفادت منلا. وقشمل ددد هذه الروابط وا

فرمل االستفادت الرئيسية قعزيز األمن الغذائي، واحلد من الفقر، واحلفل، واإلنتاجيةة الزراعيةة، 
والقةدرت علةى دمةل قغةري املنةاخ، واألمةن املةائي، والقيةاء علةى ا ةو ، وداةل األسةرت املعيشةية، 

يد والتنمية االقتص ادية. وعليز قكشف التقارير القورية عن برامم دديد األهداف املتعلقة ابلتيي
 أ  هناأ نواقاً للنلوض بتيقيي أهداف التنمية املستدامة مبوامات دقيي التيييد؛

قربم نتائم الدراسة االستقصائية والتقارير القورية عن برامم دديد األهداف  )ج( 
ري اهلامة لفستفادت من املنافع املتعددت مثل مشاركة اجملتمعات احمللية املتعلقة ابلتيييد بعض التداب

وا لات  احبة املصلية مشاركًة كاملة وفعالة، وإدماج التيييةد يف اخلوةط والةربامم القائمةة، 
ومايدت إشراأ ومارات التخويط املركزي واملالية، وققييم أوجز املفاالةلة االقتصةادية واالجتماعيةة 

 ناء قصميم الربامم، وإعواء األولوية للنتائم املتعلقة بسبل العيش؛والبيئية أد
تعددت  )د(  وافي اجمليبو  على الدراسة االستقصائية بشدت على أ  مراعات املنافع امل

ية  قسلل ختويط التيييد. أري أ  أقل من نصف اجمليبني وافي على أ  إدارت أوجز املفااللة عمل
تعددت. ويسلط  واالية، ويبدو أ  هناأ دغرات كبريت يف قوافر البيا ت الفممة لر د املنافع امل

اليوء على دغرات ممكنة يف القدرات الوطنيةة الفممةة لتقيةيم املنةافع املتعةددت وأوجةز  هذا األمر
توقر يياقامل ة وقصميم املشاريع والربامم اليت قزيد املنافع املتعددت إىل أقصى حد وقدير حاالت ال

 ؛أو العواقب أري املقصودت
صةةائية إىل وجةةود يف املائةةة مةةن اجمليبةني علةةى الدراسةةة االستق 50يشةري مهةةاء  )هة( 

دغرات كبريت يف قوافر بيا ت جيدت على نواق جمموعة من املنافع املختلفة، مبا يف ذلك البيا ت 
الفممةةة للنلةةوض ابلتيييةةد املراعةةي لفعتبةةارات ا نسةةانية. ومةةن بةةني اجملةةاالت الةةيت قفتقةةر إىل 

ائة(، والكربو  العيوي يف امل 56البيا ت أو قوجد بشأها بيا ت رديئة القدرت على التيمل )
 يف املائة(. 56يف املائة(، واملساوات بني ا نسني ) 45يف النبة )

 الستنتاجات والتوصيات -اثلثاا  
 1-1استنتاجات وتوصيات بشأن هدف اهليئة الفرعي   

أساساا علمياا إلدارة الكربون  1-1يتيح تقرير اهليئة التقين املتعلق ابهلدف الفرعي  -50
الرتبة من خالل تدخالت اإلدارة املستدامة لألراضي املصممة لتحقيق التحييد العضوي يف 

ليت  ا وحتقيق منافع بيئية وإمنائية متعددة. ويقدم التقرير أيضاا إرشادات للتصدي للتحدايت 
تعرتض قياس الكربون العضوي يف الرتبة ورصده. وميكن أن يساعد هذا التقريقر البلقدان 

ات اإلدارة املستدامة لألراضي وُنهجهقا املناسقبة لكقل سقياحت مقن على )أ( حتديد تكنولوجي
أجققل احلفققاظ علققى خمقققزوانت الكربققون العضققوي يف الرتبقققة أو زايديققا  )ب( تقققدير خمقققزون 
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الكربقون العضقوي يف الرتبقة ورصقده مقن أجقل ختطقيط اسقتخدام األراضقي ورصقد التحييقد. 
 وهناك أربعة استنتاجات رئيسية:

لنظام : 1الستنتاج  )أ(  ا الكربون العضوي يف الرتبة مؤشر أساسي على صحة 
اإليكولققوجي. يشققكل الكربققون العضققوي يف الرتبققة، ابلنظققر إىل أدواره املتعققددة الو قققائف 
وحساسيته إلدارة األراضي وصلته املباشرة أبهداف مجيع اتفاقيات ريو الثالث، معياراا رئيسياا 

 ملستدامة لألراضي لإلسهام يف حتقيق التحييد لتحديد ما يناسب من تكنولوجيات اإلدارة ا
التنبؤ ابلتغريات اليت ميكن أن ‘ 1’: ميكن التصدي لتحدي 2الستنتاج  )ب( 

تطقرأ علققى الكربققون العضقوي يف الرتبققة مققن جقراء تققدخالت اإلدارة املسققتدامة لألراضققي  
ابسقققتعمال  تتبُّققع تغقققريات الكربققون العضقققوي يف الرتبققة علققى نطاققققات زمانيققة،‘ 2’وحتققدي 

لكربون من  ا أدوات/مناذج موضوعة لتقدير ديناميات ذلك الكربون. وتتطلب إدارة ذلك 
أجل التحييد إطاراا مصمماا لقدعم ققرارات السقتثمار )علقى الصقعيد القوطين وعلقى صقعيد 
املشروع(، وتركيز تدخالت التحييد يف املناطق املعرضة للخطر، ودعم اختيار تكنولوجيات 

تدامة لألراضي وُنهجها املناسقبة. ومقن شقأن هقذا اإلطقار أن يتقيح ُنجقاا منظمقاا اإلدارة املس
ميّكن من إدماج البياانت املعايرة وأدوات/مناذج قياس الكربون العضوي يف الرتبة، لدعم 
 ختطقققيط أنشققققطة اإلدارة املسققققتدامة لألراضققققي املناسققققبة اليققققاا وتققققدخالت إعققققادة التأهيققققل/

 املتكاملة لستخدام األراضي من أجل حتقيق التحييد  الستصالح يف سياحت اإلدارة
: سيكون إطار إدارة الكربون العضوي يف الرتبة لدعم حتقيق 3الستنتاج  )ج( 

التحييد أكثر فعالية إذا أسهم يف تعزيز املساواة بني اجلنسني، ومتكني املرأة من الستثمار يف 
ة، وإشقراك أصققحاب املصقلحة يف حتديققد املقوارد الطبيعيققة، وبنقاء قققدرات املؤسسقات ا ليقق

  يناسب من  ارسات اإلدارة املستدامة لألراضي ما
لعضوي 4الستنتاج  )د(  ا : خيتلف مستوى اليقني املطلوب يف تقييم الكربون 

لوطنية على  ا يف الرتبة ابختالف األهداف. عالوة على ذلك، مثة تباين شديد يف القدرات 
لكربون قياس الكربون العضوي يف الرت  ا بة ورصده. وينبغي أن تقّيم برامج القياس والرصد 

لقدرة  ا العضوي يف الرتبة على مستوى اليقني املناسب للتطبيق. وينبغي بذل جهود لتعزيز 
لقصور  ا على قياس ذلك الكربون ومنذجته لسد الثغرات ا ددة يف البياانت ومعاجلة أوجه 

 ملؤسسات اإلقليمية ذات الصلة.ا ددة يف األدوات/النماذج ابلتعاون مع ا
 تقرتح اهليئة أن تنظر اللجنة يف التوصيات التالية: -51

 ينبغي أن تشجع اللجنة البلدان األطراف على ما يلي: -1التوصية  )أ( 
اإلدارة املسقتدامة لألراضققي وُنهجهقا املصققممة  تكنولوجيققاتاسقتخدام  '1'

  دف حتقيق منافع متعددةللحفاظ على الكربون العضوي يف الرتبة أو زايدته هب
استخدام الكربون العضوي يف الرتبة مؤشراا لرصد تدخالت التحييقد  '2'

  القائمة على اإلدارة املستدامة لألراضي دعماا لتحقيق التحييد
 يف الرتبة مع رصد التحييد  العضويمواءمة رصد الكربون  '3'
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املوجهققققة إىل املسقققؤولني عققققن إدارة األراضقققي علققققى  اإلرشقققاداتتبقققادل  '4'
 الصعيدين الوطين ودون الوطين 

دعققوة الشقركاء التقنيققني املتخصصقني يف اإلدارة املسققتدامة  -2التوصقية  )ب( 
لألراضي، ابلتعاون مع اآلليات العلمية ذات الصلة )مثل الفريق احلكومي الدويل التقين 

كربقققون املعققين ابلرتبققة التققابع للشققراكة العامليققة مققن أجققل الرتبققة(، إىل وضققع إطققار إلدارة ال
العضقوي يف الرتبقة مققن أجقل التحييققد دعمقاا لقققرارات السقتثمار، وتركيققز التقدخالت علققى 
املنقاطق املعرضقة للخطقر، ودعقم اختيقار تكنولوجيقات اإلدارة املسقتدامة لألراضقي وُنهجهقا 
املالئمة الياا. ومن شقأن هقذا اإلطقار أن يرشقد البلقدان األطقراف يف جهودهقا الراميقة إىل 

 ي:حتقيق ما يل
لتحديد  '1' تقييم إمكاانت األراضي وأحواهلا الراهنة ابعتبار ذلك أساساا 

 اجملالت ذات األولوية من أجل جتنب تدهور األراضي واحلد منه وعكس مساره 
 ديد تدخالت اإلدارة املستدامة لألراضي املناسبة للظروف ا لية حت '2'
أن تركيز تدخالت اإلدارة املستدامة لألراضي على املواقع اليت '3' تمل   ُيه

تفقد الكربون العضوي يف الرتبة، أو املواقع اليت تنطوي على إمكاانت كبرية لزايدة 
  ذلك الكربون

ليت يوصى  '4' ا الستثمار يف رصد الكربون العضوي يف الرتبة يف احلالت 
 فيها بتتبع ذلك الكربون من أجل حتقيق التحييد 

لألراضي والكربون العضوي متتني املعرفة ابلعالقة بني اإلدارة املستدامة  '5'
يف الرتبقة لتحديقد  ارسقات اإلدارة املسقتدامة لألراضقي القيت تعقزز خمزونقه وقيقاس 

 حجم منافعهما املشرتكة.
حققا البلققدان األطقققراف واجلهققات األخققرى مققن أصقققحاب  -3التوصققية  )ج( 

 :املصلحة على ما يلي
إدراج إجراءات مراعية لالعتبارات اجلنسانية لتعزيز املساواة بني اجلنسني  '1'

تصميم شامل للمنظور اجلنساين للتقييمات األولية للتحييد اليت  خاللومتكني املرأة من 
  بشأن حتييد أثر تدهور األراضي العلمياإلطار املفاهيمي يوصي هبا 

جلنسانية ابلسقتناد إىل صميم تدخالت التحييد املراعية لالعتبارات ات '2'
 يف اختاذ القرارات من أجل حوكمة لألراضي تشمل اجلميع  املرأةمشاركة 

إدراج األبعقققاد اجلنسققققانية يف ختطقققيط اسققققتخدام األراضقققي ويف تصققققميم  '3'
  التحييد حتقيقالتدخالت الرامية إىل 

ئل  معايرياستخدام  '4' التقييم اجلنساين اليت وضعتها الشبكة العاملية لوسا
 استغالل األراضي اليت ييسرها موئل األمم املتحدة 
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لشركاء  -4التوصية  )د(  ا تشجيع البلدان األطراف، ابلتعاون مع املعنيني من 
لكربون  ا التقنيني واملاليني، على تعزيز التنسيق وزايدة القدرات على الصعيد الوطين لقياس 

 العضوي يف الرتبة ورصده عن طريق ما يلي:
املؤسسات التقنية واملوارد البشرية بتقدمي إرشادات بشأن تعزيز قدرات  '1'

تقدير الكربون العضوي يف الرتبقة ورصقده مقن أجقل ختطقيط اسقتخدام األراضقي 
 ورصد التحييد وغري ذلك من التطبيقات 

املهارات الالزمة لتصميم اسرتاتيجيات معاينة الرتبة وتنفيذ  تعزيزطوير/ت '2'
 برامج القياس والرصد 

لبياانت  تعزيزوضع/ '3' ا عمليات لضمان اجلودة وختزين العينات واستبقاء 
  لدعم استحداث أدوات/مناذج تقدير الكربون العضوي يف الرتبة

دعقققققققوة املهتمقققققققني مقققققققن الشقققققققركاء التقنيقققققققني املعنيقققققققني إىل وضقققققققع/تنقيح  '4'
لتحييد الكربون العضوي يف الرتبة من أجل تطبيقها يف تقييم  تقديرأدوات/مناذج  ا
  ل تتطلب قياسات مفصلة للكربون العضوي يف الرتبة.يف املواقع اليت

 2-1استنتاجات وتوصيات بشأن هدف اهليئة الفرعي 
عاد  2-1يتيح تقرير اهليئة التقين املتعلق ابهلدف الفرعي  -52 األب لفهم  أساساا علمياا 

ومشاركة  الرئيسية للبيئة املواتية للتحييد، اليت تضم السياسات واللوائح املناسبة والشاملة،
املؤسسقات، واحلصققول علققى التمويقل، والتفاعققل اجملققدي بقني العلققوم والسياسققات. ويقققدم 
لتخطيط  تية  التقرير إرشادات ميكن أن تدعم البلدان يف جهودها الرامية إىل ييئة بيئة موا

 التحييد وحتقيقه. وهناك مخسة استنتاجات رئيسية:
السياسات الوطنية أمر أساسي  : إعالء شأن التحييد يف خطة1الستنتاج  )أ( 

تقدم  للتوصل إىل رؤية والتزام وطنيني مشرتكني طويلي األجل إزاء التحييد. ويتضح إحراز 
جيد يف وضع األهداف والتنسيق املؤسسي، ومع ذلك ل يزال يتعني إعالء شأن التحييد يف 

يش وحتسينهما خطة السياسات الوطنية إىل حد بعيد من أجل احلفاظ على الرفاه وسبل الع
 يف سبيل ييئة بيئة مؤسسية مواتية للتحييد 

: تربز األدلة أمهية التعاون مع الشركاء التقنيني واملاليني على 2الستنتاج  )ب( 
تقييم الحتياجات املالية والحتياجات الالزمة لبناء القدرات، ل سيما وأن عدداا قليالا من 

 وفر التمويل الالزم للتحييد البلدان قيَّم احتياجاته املالية أو 
: يهعتققرب ضقمان حيققازة األراضقي وختطققيط اسقتخدام األراضققي 3السقتنتاج  )ج( 

شقرطني رئيسققيني لتهيئققة بيئيقة سياسققاتية وتنظيميققة مواتيققة، وهنقاك حاجققة واضققحة إىل بنققاء 
القققدرات الوطنيقققة مققن أجقققل ضقققمان ترتيبققات حيقققازة األراضقققي. ول يتحقققق ضقققمان حيقققازة 

ابلضرورة من خالل متليك األراضي  بل إن التدخالت اليت تتناول أسباب انعدام األراضي 
 ضمان احليازة هي أجنع من الرتكيز على التمليك وحده 

: من املهم تعزيز الوعي ابلتحييد وزايدة فهمه من أجل حتسني 4الستنتاج  )د( 
  السياسايت يف البيئة املواتية للتحييد - البعد العلمي
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: يتطلب حتقيق منافع بيئية واجتماعية واقتصادية متعددة يف 5ستنتاج ال )هق( 
سقياحت التحييقد تقويققة الصقالت القائمقة بققني أنشقطة التخطقيط العقققاري وختطقيط التحييققد. 
إضافةا إىل ذلك، من الضروري إقامة روابط متينة بني اجلوانب املشرتكة من أهداف التحييد 

لتنوع واملسامهات ا ددة وطنياا وخطط ا ا لتكيف الوطنية مبوجب التفاقية اإلطارية وإطار 
ا دد مبوجب اتفاقية التنقوع البيولقوجي ومقا يقرتبط بقذلك مقن  2020البيولوجي ملا بعد 

 عمليات سياساتية مبوجب مجيع اتفاقيات ريو الثالث.
 تقرتح اهليئة أن تنظر اللجنة يف التوصيات التالية: -53

لدان األطراف إىل ضمان إدماج أهداف التحييد يف دعوة الب -1التوصية  )أ( 
السقرتاتيجيات الوطنيققة وخطقط التكيققف الوطنيققة مقن أجققل إعققالء شقأن التحييققد يف خطققة 
السياسقات الوطنيققة حلفققز وتعزيققز الرفققاه وسققبل العققيش. وتشققمل بليققات دعققم ييئققة بيئققة 

 :مؤسسية مواتية للتحييد ما يلي
لتنسققيق األفققي والتنسقيق بققني إضقفاء الطقابع املؤسسققي علقى بليقات ا '1'

برامج  املصلحةأصحاب  املتعددين دعماا إلدماج التحييد وحتقيقه ابإلضافة إىل 
 حتديد األهداف املتعلقة ابلتحييد 

فاذه  بلياتعزيز/وضع ت '2' التكامل العمودي اليت تدعم حتقيق التحييد وإن
 ابلتحييد من أجل حتسني تنسيق اإلجراءات التنازلية والتصاعدية املتصلة 

احلرص على أن تتيح الرتتيبقات املؤسسقية األفقيقة والعموديقة إمكانيقة  '3'
زايدة وحتسني نطاحت أفضل املمارسات لتنفيذ تدابري التحييد ورصقدها ودعقم بنقاء 

  القدرات من أجل وضع تدخالت التحييد وتنفيذها ورصدها
توخياا  '4' التشجيع على إشراك مجيع أصحاب املصلحة يف عملية متكررة 

 للفعالية واعتماد تكنولوجيات وُنهج اإلدارة املستدامة لألراضي 
دعوة البلدان األطراف إىل أن تقّيم، ابلتعاون مع الشركاء  -2التوصية  )ب( 

التقنيني واملاليني، الحتياجات املالية والحتياجات يف جمال بناء القدرات. وتشمل بليات 
 يلي:دعم ييئة بيئة مالية مواتية للتحييد ما 

مراعاة تكاليف التدابري يف امليزانيات على مجيع املسقتوايت. ويوصقى  '1'
ابلستفادة، حيثما أمكن، من الستثمارات القائمة أو املقررة للتحييد. وينبغقي 
إجناز تقييمات الحتياجات املالية على الصعيد الوطين وعلى الصعد األخرى من 

مبققققا يف ذلققققك تقيقققققيم  أجققققل حتقيققققق كققققل هقققققدف مققققن أهققققداف التحييققققد الوطنيقققققة،
الحتياجقققات املاليققققة املتوسققققطة والطويلققققة األجقققل )تكققققاليف التشققققغيل والرصققققد 

 واإلنفاذ( 
نقاء القققدرات الالزمققة لتقيققيم التحييقد مبققوازاة خفققي تكققاليف تقققدير ب '2'

الكربقققققققون العضقققققققوي يف الرتبقققققققة يف األجققققققققل الطويقققققققل اسقققققققتناداا إىل السققققققققتثمار يف 
 أدوات/مناذج قياس ذلك الكربون 
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يف بناء الققدرات الالزمقة لرصقد التحييقد اسقتناداا إىل تقوافر  ستثمارال '3'
 البياانت الوطنية واخلربة ا لية 

دعوة البلدان األطقراف إىل مراعقاة شقرطي حيقازة األراضقي  -3التوصية  )ج( 
وختطيط استخدام األراضي لتهيئة بيئة سياساتية وتنظيمية مواتية. ويشمل ذلك، يف سياحت 

 ي، ما يلي:حوكمة األراض
إدمقققاج ضققققمان حيققققازة األراضققققي يف السققققرتاتيجيات الوطنيققققة لتحقيققققق  '1'

انعدام ضمان حيازة األراضي، فإن اخلطوة األوىل املوصى  حالتالتحييد. ويف 
 هبا هي تقييم أسباب انعدام الضمان ومعاجلتها على النحو املناسب 

لفردية يف الربامج الرامية إىل توفري سندات ملكية  النظرعادة إ '2' ا األراضي 
فقط ألن هذه الربامج غالباا ما ختفق يف زايدة ضمان حيازة األراضي. وتشمل اخليارات 
نوين وتنظيمي، وتوضيح  بناء القدرات من أجل إدارة األراضي، وإجراء إصالح قا
حقوحت امللكية، وتنظيم محالت إعالمية، والتخطيط املتكامل لستخدام األراضي. 

تطبيق تدخالت متعددة أن يكون أجنع السبل ملعاجلة أسباب  ومن شأن التنسيق يف
 انعدام ضمان احليازة 

العرتاف ابلنظم العرفيقة حلوكمقة األراضقي يف الققوانني الوطنيقة ليكقون  '3'
  يف حيازة األراضي شركاء يف التحييد العرفيةأصحاب احلقوحت 

حيقازة  الطوعية إلدارة باثر تدابري التحييقد يف التوجيهيةاتباع اخلطوط  '4'
 األراضي 

تعزيقز الققدرات الوطنيقة مقن أجقل التنفيقذ الفعقال للتخطقيط املتكامققل  '5'
ئر  لستخدام األراضي، والعمل على اإلدماج التام آللية احلياد اخلاصة مبوازنة اخلسا
لتحييد  ل تدابري الستجابة  رة مبكاسب تعادهلا أو تفوقها، واعتماد الرتاتبية يف  املقدَّ

 ي و/أو احلد منه و/أو عكس مساره لتجنب تدهور األراض
تققدير اآلاثر املرتاكمقة النامجقة عققن ققرارات اسقتخدام األراضقي بتقيققيم  '6'

 الجتاهات يف مؤشرات التحييد 
مراعاة الفاعلني املشاركني يف حوكمة القطاع اخلاص لألراضي الذين يؤدون  '7'

دوا يف حتقيق دوراا متزايد األمهية يف تشكيل حوكمة األراضي وميكن من مث أن يساع
لقطاعني  ا فاعلني من  ل ا التحييد. وميكن أن متهد احلوكمة املختلطة والتحالفات بني 

  العام واخلاص السبل أمام تنفيذ تدابري على نطاحت واسع
لقطاعني  '8' ا تكييف إجراءات حتقيق التحييد ملراعاة عوملة سالسل القيمة يف 

التحييد مع إجراء مزيد من البحوث لتكي ويلزمالزراعي واحلرجي.  يف بليات حتقيق 
 هذين النوعيني من نظم األراضي وتشكيل سالسل قيمة مستدامة 

دعوة البلدان األطراف والشركاء املتعاونني الذين يعملون يف  -4التوصية  )د( 
نشطة  - اجلوانب العلمية أ السياساتية املتعلقة ابلبيئة املواتية للتحييد إىل زايدة الخنراط يف 

 ابلتحييد وتعزيز فهمه. ويشمل ذلك ما يلي:التوعية 
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إذكاء الوعي عقن طريقق تيسقري احلصقول علقى املعلومقات عقن التحييقد  '1'
وبنقاء قققدرات جهقات أخققرى ابإلضقافة إىل الكيققاانت الرائقدة يف جمققال التحييققد، 

يف ذلك الكياانت على أعلى املستوايت السياسية واإلدارية املشاركة يف وضع  مبا
 الناس  السياسات، وعامة

عم مبادرات البحا والتطوير الرامية إىل استحداث بليات جديدة د '2'
للسقياحت وقققادرة علقى جتنققب تقدهور األراضققي واحلقد منققه  مراعيققةحلوكمقة األراضقي 
 وعكس مساره 

بنقاء الققدرات الوطنيقة مقن أجقل حتسقني تقيقيم التحييقد ورصقده، مبقا يف  '3'
لتخطيط والوطنية واملنافع املتعد العامليةذلك املؤشرات  ا دة وأوجه املفاضلة لدعم 

 املتكامل لستخدام األراضي 
توليف/وضع أساليب علمية لقدعم ختطقيط اسقتخدام األراضقي، مبقا يف  '4'

 ذلك استخدام حتليالت السيناريوهات وتقييم أوجه املفاضلة 
دعوة البلدان األطراف إىل مواصلة املشاركة يف حتقيق املنافع  -5التوصية  )هق( 
 والجتماعية والقتصادية املتعددة يف سياحت التحييد. ويشمل ذلك ما يلي:البيئية 

الستفادة  ا يهتبع من أنشطة ختطيط استخدام األراضي )ول سيما األنشطة  '1'
بتخطيط التحييد فضالا عن العمليات السياساتية مبوجب اتفاقيات ريو، مبا يف  املتصلة

افحة التصحر، وخطط التكيف الوطنية ذلك برامج العمل الوطنية مبوجب اتفاقية مك
واملسقامهات ا قددة وطنيقاا مبوجقب التفاقيقة اإلطاريقة، وإطقار التنقوع البيولققوجي 

لكربون  2020 بعد ملا ا للحفاظ على  لبيولوجي(  ا لتنوع  ا ا دد مبوجب اتفاقية 
 العضوي يف الرتبة أو زايدته، على سبيل املثال 

ف تعققققاآ يف بن واحققققد مسققققائل يئقققة مواقققققع طبيعيققققة متعققققددة الو قققائي '2'
لتخفيف من  واإلجراءاتالتحييد،  القائمة على األرض للتكيف مع تغري املناخ وا

 باثره، وحفز التنوع البيولوجي 
توليف وتطبيق األدوات والنههج العلمية املتاحة للمساعدة علقى بنقاء  '3'

تصققادية الققدرات الوطنيقة ودون الوطنيققة علقى تقيقيم أوجققه املفاضقلة البيئيقة والق
 والجتماعية واملنافع املتعددة 

لتحييد،  '4' ا تقييم املنافع املتعددة ا تملة أثناء تصميم برامج ومبادرات 
 قدر املستطاع من أجل حسن إدارة التوقعات  حجمهايف ذلك حتديد  مبا
املتضررين  '5' العمل منذ وقت مبكر مع اجملتمعات ا لية وأصحاب املصلحة 

ديد الحتياجات والنتائج املرتبطة ابلرفاه وسبل العيش، فضالا حت يفعلى ضمان الفعالية 
  عن أوجه املفاضلة واملنافع املتعددة، ومناقشتها وإعطائها األولوية

وضع خطط الستفادة الوطنية من أجل زايدة املنافع املتعددة املتأتية من  '6'
املفاضلة أو  لعواقب غري التحييد إىل أقصى حد والتقليل إىل أدىن حد من أوجه  ا

 املقصودة.
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 املرفق

  Decision trees8
 

[English only] 

1. The Science–Policy Interface technical report for sub-objective 1.1 provides a series 

of decision trees designed to address important barriers to achieving the multiple benefits of 

soil organic carbon (SOC). 

2. The decision tree in figure 1 provides guidance on where investment in SOC 

assessment and monitoring are recommended in order to track the impact of the 

implementation of sustainable land management (SLM). 

Figure 1 

Determining whether to invest in soil organic carbon assessment and monitoring 

 

Note: land degradation neutrality (LDN), soil organic carbon (SOC), sustainable land management (SLM), World 

Overview of Conservation Approaches and Technologies (WOCAT). 

__________ 

 8 The decision trees in this annex can be accessed in other languages in the online versions of the 

related SPI technical report <https://www.unccd.int/spi2019-1> and science-policy brief  

https://www.unccd.int/spi2019-1
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3. The decision tree in figure 2 guides the use of SOC monitoring to assess and  verify  
positive SLM impact on SOC using direct measurements and/or tools/models for SOC 
assessment and contribute these efforts to national-scale land degradation neutrality (LDN) 

assessment. 

 

Figure 2 
Selecting the most appropriate approach for soil organic carbon assessment and 
monitoring to verify positive impacts of sustainable land management and their 

contribution to achieving land degradation neutrality 

 

 

Note: land degradation neutrality (LDN), soil organic carbon (SOC), sustainable land management (SLM). 
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4. The decision tree in figure 3 (a) supports the use of tools/models for SOC 

assessment and measured data to comparatively assess SOC impacts of potential SLM 

practices based on low to moderate required levels of certainty in the results. 

 

Figure 3 (a) 

Selecting the most appropriate approach to soil organic carbon assessment and 

monitoring when a moderate or low level of certainty is required 

 

 
Note: soil organic carbon (SOC), sustainable land management (SLM). 
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5. The decision tree in figure 3 (b) supports the use of tools/models for SOC 

assessment and measured data to comparatively assess SOC impacts of potential SLM 

practices based on high required levels of certainty in the results. 

 

Figure 3 (b) 

Selecting the most appropriate approach to soil organic carbon assessment and 

monitoring when a high level of certainty is required 

 

 

Note: soil organic carbon (SOC), sustainable land management (SLM). 
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6. The decision tree in figure 4 helps identify essential areas of SOC monitoring in  the 

context of other indicators tracking land degradation, degradation status and land types. 

 

Figure 4 

Identifying essential areas for soil organic carbon monitoring 

 

 

Note: land cover change (LCC), land degradation neutrality (LDN), net primary productivity (NPP), soil organic 
carbon (SOC), sustainable land management (SLM). 
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7. The decision tree in figure 5 provides guidance on the selection of sampling 

approaches to measure SOC and evaluate SOC change with SLM. 

 

Figure 5 

Selecting sampling approaches to measure and evaluate change in soil organic carbon 

 

 

 
 

Note: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), soil organic carbon (SOC), sustainable 
land management (SLM). 

    


