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  مؤمتر األطراف
  جلنة العلم والتكنولوجيا

  الدورة العاشرة
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٣-١١تشانغوون، مجهورية كوريا، 

  من جدول األعمال املؤقت) أ (٤البند 
 املشورة املقدمة بشأن أفضل الطرق لقياس التقدم احملرز يف تنفيذ

   من االستراتيجية٣ و٢ و١األهداف االستراتيجية 
 وضع وتنفيذ مؤشرات لتقييم األثر تتعلق بقياس األهداف

   من االستراتيجية٣ و٢ و١االستراتيجية 

 ٢ و١النماذج واملبادئ التوجيهية لإلبالغ عن األهداف االستراتيجية     
   للبلدان األطراف املتأثرة٣و

  مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
 مـؤمتر   ، الذي قـرر يف سـياقه      ٩-م أ /١٧أُعدت هذه الوثيقة استجابة للمقرر        

األطراف يف االتفاقية املوافقة بصفة مؤقتة على جمموعة مؤشرات تقييم األثر املرفقة بذلك             
قياس التقدم احملرز مبوجب برامج     الرامية إىل    ةعاملي وال ةاملقرر للمساعدة يف العمليات الوطني    

 مـن اخلطـة وإطـار العمـل         ٣ و ٢ و ١العمل الوطنية يف تنفيذ األهداف االستراتيجية       
). االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تنفيذ االتفاقية        

مؤشرين لتقييم األثر ُتلَزم    ضم  تتعلق مبجموعة فرعية    توتتضمن هذه الوثيقة مناذج لإلبالغ      
  .٢٠١٢ من عام اعتباراًا يف تقاريرها معنهاإلبالغ بالبلدان األطراف املتأثرة 
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وقد تود جلنة العلم والتكنولوجيا أن تستعرض، يف دورهتا العاشرة، بنية وحمتـوى        
 يضاًوقد تود األطراف أ   . النماذج املقترحة لإلبالغ وأن توصي مؤمتر األطراف باعتمادها       

، اليت تتضمن الدليل املنهجي لإلبالغ عن       ICCD/COP(10)/CST/INF.6إىل الوثيقة   الرجوع  
إىل املسرد الـوارد يف الوثيقـة       واملؤشرين اإللزاميني لتقييم األثر واملقاييس املرتبطة هبما،        

ICCD/COP(10)/INF.9          الذي يشمل فيما يشمل املصطلحات والتعاريف املـستخدمة يف ،
  .تقييم األثرل نمن مؤشرياملتألفة موعة الفرعية صياغة اجمل
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٩-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٥  ٢٥-١٠  ..............................................................مناذج اإلبالغ  - ثانياً  

  ٦  ١٩-١٣  ...............................................تعريف املنطقة املتأثرة  - ألف     
  ٩  ٢٣-٢٠  ..........................نسبة السكان الذين يعيشون فوق خط الفقر  -  باء     
  ١٨  ٢٥-٢٤  ...............................................يحالة الغطاء األرض  - جيم     

  ٣٣  ٢٨-٢٦  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - ثالثاً  
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  مقدمة  -  أوالً  
، املوافقة بصفة مؤقتة علـى      ٩-م أ /١٧قرر مؤمتر األطراف يف االتفاقية، يف مقرره          -١

جمموعة مؤشرات تقييم األثر املرفقة بذلك املقرر للمساعدة يف العمليات الوطنيـة والعامليـة              
 ١ احملرز مبوجب برامج العمل الوطنية يف تنفيذ األهداف االستراتيجية           الرامية إىل قياس التقدم   

 من اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجـل تنفيـذ االتفاقيـة               ٣ و ٢و
وُحددت جمموعة فرعية تضم مؤشـرين لتقيـيم األثـر          ). االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(

  :، مها٢٠١٢ من عام  جانب البلدان املتأثرة، اعتباراًباعتبارمها احلد األدىن الالزم لإلبالغ من
  نسبة السكان يف املناطق املتأثرة الذين يعيشون فوق خط الفقر؛  )أ(  
  .حالة الغطاء األرضي  )ب(  

وتعترب بقية مؤشرات تقييم األثر الواردة يف القائمة املرفقة باملقرر املذكور أعـاله،                -٢
  . اختيارياًاجها يف التقارير املقدمة من البلدان املتأثرة أمراًرغم التوصية هبا، مؤشرات يبقى إدر

وطلب مؤمتر األطراف، يف املقرر ذاته، من جلنة العلم والتكنولوجيـا أن تواصـل                -٣
أعماهلا، بدعم من األمانة، بشأن املنهجيات الالزمة جلمع البيانات وخطوط األساس، وبشأن            

 لتوضيح  ها من مؤشرات تقييم األثر، وأن ُتعّد مسرداً       االستعمال الفعال للمجموعة املتفق علي    
املصطلحات والتعاريف املستعملة يف صياغة جمموعة املؤشرات، لينظر فيه مؤمتر األطراف يف            

  .دورته العاشرة
وقد اضطُلع بالعمل املتعلق باملنهجيات يف إطار العملية املتكررة واستعراض النظـراء           -٤

ويرد تقرير مرحلـي عـن هـذه العمليـة يف الوثيقـة             . راتالعلمي لتنقيح جمموعة املؤش   
ICCD/COP(10)/CST/2.  

مؤشرين لتقييم األثر   تضم  تعلق مبجموعة فرعية    تلإلبالغ  وتتضمن هذه الوثيقة مناذج       -٥
م هذه الوثيقة، بوجه خاص،     قدِّوُت.  عنهما يف تقاريرها   اإلبالغبُتلَزم البلدان األطراف املتأثرة     

ويتمثل ). ١انظر اجلدول   (تعلق باملقاييس املرتبطة باملؤشرين اإللزاميني      تالغ  مناذج مفصلة لإلب  
 أحد النواتج احلامسة الستعراض النظراء العلمي يف تنقيح بنية جمموعة املؤشرات لتتخذ شكالً            

وكيفية قياسـه  ) املؤشرات العامة(، حبيث أصبح من املمكن التمييز بني ما ينبغي قياسه           هرمياً
وأوصى اخلرباء املشاركون يف استعراض النظراء العلمي باعتمـاد  ). املقاييس البديلة /املقاييس(

إنتاجية األراضي باعتبارمها أداتني تقيسان نسبة      /الفقر يف املناطق الريفية والغطاء األرضي     نسبة  
  .السكان الذين يعيشون فوق خط الفقر وحالة الغطاء األرضي، على التوايل

تنتاجات األولية اليت خلص إليها استعراض النظراء العلمي، تتضمن          إىل االس  واستناداً  -٦
انظر اجلزء ألف   ( من مناذج اإلبالغ لتعريف املناطق املتأثرة         مستقالً  منوذجاً هذه الوثيقة أيضاً  

  ).من الفصل الثاين أدناه
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 ، اليت ICCD/COP(10)/CST/INF.6وينبغي أن ُتقرأ هذه الوثيقة باالقتران مع الوثيقة           -٧
. تتضمن الدليل املنهجي لإلبالغ عن املؤشرين اإللزاميني لتقييم األثر واملقاييس املرتبطة هبمـا            

املبادئ التوجيهية لإلبالغ املعلومات األساسية ذات الصلة بكل واحد من املؤشرين           تتضمن  و
 اإللزاميني، وتشمل فيما تشمل أمهية املؤشرين والبيانات الالزمة ومصادرها وأوجه القـصور           

  .وأساليب احلساب وعرض املؤشرين وتفسريمها
 املصطلحات والتعاريف املستعملة يف صياغة      ICCD/COP(10)/INF.9وترد يف الوثيقة      -٨

  .جمموعة املؤشرين الفرعية
ـ            -٩  ببقيـة   انوجيري وضع واختبار مشروع منوذج ومبادئ توجيهية لإلبـالغ يتعلق

  .)١(تجريبية لتتبع مؤشرات تقييم األثرمؤشرات تقييم األثر، وذلك يف إطار العملية ال
  ١اجلدول 

  مقاييس بديلة/تقييم األثر وما يرتبط هبما من مقاييسل نمن مؤشرياملتألفة اجملموعة الفرعية 
  )ICCD/COP(10)/CST.2 من الوثيقة ١ إىل اجلدول استناداً(

 البديلة ييساملقا/املقاييس العامة املؤشرات  الرئيسية املؤشرات االستراتيجية األهداف
  :١ االستراتيجي اهلدف

 معيــشة أحــوال حتــسني
 املتأثرين السكان

  :)١/٢/٣( - سني املؤشر
 السكان عيش سبل حتسني
 قد يكونوا أن ُيحتمل الذين
 تـدهور /بالتـصحر  تأثروا

 واجلفاف األراضي

 الذين السكان نسبة - ثالثاً
 الفقـر  خط فوق يعيشون
 النسيب

 يةالريف املناطق يف الفقر نسبة

  :٢ االستراتيجي اهلدف
ــسني ــة حت ــنظم حال  ال

 املتأثرة اإليكولوجية

  :٥-سني املؤشر
 النظـام  وظيفة على احلفاظ

 مبا حتسينه، أو اإليكولوجي
 اإلنتاجيـة  صـايف  ذلك يف

  األولية

 حالة الغطاء - تاسعاً
 األرضي

 األرضي الغطاء
 األراضي إنتاجية

  مناذج اإلبالغ  - ثانياً  
، ُتستخدم مؤشرات تقييم األثر لقياس التقـدم احملـرز يف   ٨-م أ/٣ملقرر  مع ا متاشياً  -١٠

وُيسترشد يف اإلبالغ عن مؤشرات تقييم      .  من االستراتيجية  ٣ و ٢ و ١األهداف االستراتيجية   
مقياس بديل بعينه، وبنموذج إبـالغ      /األثر بالنماذج اليت ُوضع كل واحد منها ملقياس مؤشر        

  .رةمستقل لتعريف املناطق املتأث
 هي األوىل يف تنفيذ االستراتيجية، فهي سنة األساس املعتمدة      ٢٠٠٨وملا كانت سنة      -١١

لألطراف إدراج معلومات عن الـسنوات      تتيح  أُعدت مناذج   ومع ذلك،   . لتقييم التقدم احملرز  
يف احلاالت اليت تكون فيها لدى بلد معلومات عـن           ، وهي مناذج ميكن استخدامها    األخرى

  .الستراتيجيةالزمين لطار إلج سنوات تقع خار
__________ 

 .ICCD/COP(10)/CST/INF.2الوثيقة  )١(
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 على معلومات ونصوص تفـسريية بينمـا ختـصص        يف النماذج   حتتوي اخلانات املظللة    و  -١٢
جيب على البلدان األطراف املتأثرة أن متألها بالبيانات الكميـة          ، إذ   اخلانات البيضاء ألغراض اإلبالغ   

  .املناسب يف األسئلة املتعددة اخليارات، أو باملعلومات السردية، أو بوضع عالمة يف املربع املطلوبة

  تعريف املنطقة املتأثرة  - ألف  

  خلفية املوضوع  -١  
، خـضعت   )٢( إىل االستنتاجات اليت خلص إليها استعراض النظـراء العلمـي          استناداً  -١٣

 من مؤشرات تقيـيم األثـر أقرهـا مـؤمتر األطـراف يف               مؤشراً ١١جمموعة مؤقتة تتضمن    
ويتعلق أحـد   . تعديالت من أجل تيسري تطبيقها على الصعيد القطري        لعدة   ٩-م أ /١٧ مقرره

  .من تعريف مؤشرات شىت" يف املناطق املتأثرة"التعديالت الرئيسية باستبعاد تعبري 
أما األساس املنطقي لتضييق نطاق اإلبالغ فيما يتعلق باجملموعة األصلية من املؤشرات              -١٤

تأثرة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف، فهو أسـاس         على املناطق امل   املختارة ليقتصر حصراً  
فتحديد ورصد االمتداد املكاين لتدهور األراضي والتصحر ضروري لفهـم الظـاهرة            . واضح

 ١٦ وتدعو املـادة  . ووضع استراتيجية وبرامج وطنية مستدامة ملكافحتها والتخفيف من آثارها        
تدمج وتنسق مجـع وحتليـل وتبـادل        . "..من االتفاقية بوجه خاص البلدان األطراف إىل أن         

البيانات واملعلومات ذات الصلة، القصرية األجل والطويلة األجل، لضمان املراقبـة املنهجيـة             
قـضايا التـصحر   نطاق وحـدة  ومثة اختالفات كبرية يف  ". لتردي األراضي يف املناطق املتأثرة    

نـة قـد   ففي بلدان أطراف معيَّ. وتدهور األراضي واجلفاف يف خمتلف البلدان األطراف املتأثرة   
تكون هذه الظاهرة مشكلة حملية تؤثر على مناطق بعينها فقط، ولكنها يف بلدان أطراف أخرى               

وبناء على الظروف .  على اإلقليم الوطين برمته  ميكن أن تؤثر فعالً   قد تكون قضية واسعة النطاق      
ات إقليمية كبرية، بل واألهـم      الوطنية احملددة، قد ختفي اإلحصاءات على الصعيد الوطين تفاوت        

من ذلك، رمبا حتجب اختالفات يف االجتاهات بني املناطق املتأثرة بالتصحر وتدهور األراضـي              
دقيق حلدود املناطق املتأثرة بالتـصحر  تبيان ولذلك ال بد من . واجلفاف واملناطق غري املتأثرة هبا    

بيـد أن   .  تاماً هم هذه الظاهرة فهماً   وتدهور األراضي واجلفاف يف أي بلد من البلدان ليتسىن ف         
تـصبح  أن  ميكن  "القول إن مجيع املناطق     وجيوز  . املناطق املتأثرة ليست ثابتة عرب الزمان واملكان      

  .خر، ال سيما يف ظل ظروف تغري املناخآلسبب أو ل" مناطق متأثرة
املنـاطق  "،  من االتفاقيـة ١ للمادة وعالوة على ذلك، يقصد باملناطق املتأثرة، وفقاً     -١٥

، أمـا البلـدان     "أو شبه القاحلة أو اجلافة شبه الرطبة املتأثرة أو املهددة بالتصحر          /القاحلة و 
غـري أن هـذين     .  كلُّه أو جزء منه منطقة متأثرة       يكون املتأثرة فهي البلدان اليت تضم إقليماً     

ـ  تبيانلالتعريفني عاّمان لألسف وال يتيحان للبلدان األطراف معايري نظرية           دود املنـاطق    ح
__________ 

)٢( ICCD/CST(S-2)/INF.1, "Scientific review of the UNCCD provisionally accepted set of impact 
indicators to measure the implementation of strategic objectives 1,2 and 3." 
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ونتيجة لذلك، ال تزال االتفاقية تفتقر إىل جمموعة معايري متفـق           . املتأثرة على الصعيد الوطين   
عملي للمناطق املتأثرة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف على الصعيد         التحديد  تتيح ال عليها  

  .دون الوطين، وقد تستخدم بلدان خمتلفة معايري خمتلفة لرسم حدود تلك املناطق
 منها بـأن عـدم      اعترافاًووافقت جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا االستثنائية الثانية،           -١٦

 إىل اجلهود اليت ُبذلت مـن قبـل يف          وجود تعريف عملي لتعبري املناطق املتأثرة قد يضيف تعقيداً        
 اسـتعراض   اإلبالغ عن مؤشرات تقييم األثر ويقوضها يف هناية املطاف، على التوصية املنبثقة عن            

على أن يقتـرن  ، "يف البلدان األطراف املتأثرة"قياس مجيع املؤشرات املقترحة  اليت تدعو إىل    اخلرباء  
إسهامات األوسـاط   ، باالعتماد على    "يف املناطق املتأثرة  "لي لتعبري   بتحسني االستخدام العم  ذلك  
باتباع هذا النـهج، ميكـن      و.  واستعمال هذا التعبري لتفسري مقاييس مؤشرات تقييم األثر        ،العلمية

تعريـف املؤشـرات     )أ(يف   تتمـثالن    ا،م، رغم اختالفه  ئتني مترابطتني يف األنشطة   فالتمييز بني   
من الناحيـة   مبا يعزز جدوامها    تعريف املناطق املتأثرة وتعيني حدودها،       )ب(وقياسها ورصدها، و  

  .العملية
 يف هـذه  سيلة عملية للمضي قـدماً وبالتايل فالقياس بناء على املنطقة املتأثرة ليس و    -١٧

  ألراضـيها وفقـاً     من ذلك، أن جتري مجيع البلدان املتأثرة تقييمـاً         بل ينبغي، بدالً  . املرحلة
. ملؤشرات تقييم األثر باتباع هنج أكثر مرونة ُتستخدم فيه إسـهامات األوسـاط العلميـة              

ور األراضي قد أجريـت   ينبغي أن يغيب عن البال أن مجيع عمليات التقييم الكربى لتده           وال
  . لتقييم اخلرباءتبعاً
وتتمثل اخلطوة التالية يف حتديد أفضل هنج علمي لتعيني حدود املناطق املتأثرة ووضع               -١٨

وعلى الصعيد العـاملي، ميكـن      . خريطة أساسية ميكن اإلشارة فيها إىل مؤشرات تقييم األثر        
 وهشاشة من خالل تقييم عاملي مـن        اًحتديد أكثر النظم اإليكولوجية والفئات السكانية تأثر      

وقـد شـرعت البلـدان      .  النظام العاملي للمعلومات املتعلقة بتدهور األراضي       ما يتيحه  قبيل
األطراف يف اتباع منهجيات وطنية ودون وطنية، غري أن هذه املنـهجيات ليـست قابلـة                

  .للمقارنة بالضرورة
لفريق اخلرباء التقنيني االستـشاري     وتشكل تلبية هذه احلاجة إحدى املهام املقترحة          -١٩

وسُيطلب من هذا الفريق مواصلة اإلسهامات املتكررة التشاركية الـيت تقـدمها            . املخصص
وتـرد يف الوثيقـة     . األوساط العلمية بشأن تنقيح املؤشرات ورصـد اآلثـار وتقييمهـا          

ICCD/COP(10)/CST/2ه توصية بأن ينظر مؤمتر األطراف يف إنشاء الفريق ويقّر.  
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  منوذج اإلبالغ عن املناطق املتأثرة  -٢  
 غمعلومات عامة عن الكيان املبلِّ

   غالبلد املبلِّ

  اسم ولقب الشخص مقدم التقرير

  ب إليهااملؤسسة املنتَس

   العنوان

   الربيد اإللكتروين

   اهلاتف

 
  تعريف املناطق املتأثرة

  رة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف؟املتأثالبلد مناطق هل حيدد برنامج عملكم الوطين 
 

  نعم  
    ال  

  
 حتديد ملناطق البلد املتأثرة بالتصحر وتدهور األراضي يقة أخرى من وثائق التخطيط الوطينإذا كان اجلواب ال، هل يرد يف أي وث

  واجلفاف؟
 

  نعم  
    ال  

  
  :ت موجزة عن، يرجى تقدمي معلوما نعمهإذا كان اجلواب على أي من السؤالني أعال

  
 احلدود تبيانعملية 
  )الصلة ذات واملقاطعات والواليات احملافظات اسم مثل (متأثرة مناطق تعترب اليت البلد مناطق حتديد يرجى

 
  
  
    
  

 املتأثرة املناطق حتديد معايري
  واجلفاف؟ األراضي وتدهور بالتصحر املتأثرة البلد مناطق حتديد يف املعتمدة املعايري/األساليب هي ما
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  املتأثرة املناطق امتداد
 

 األراضـي  وتـدهور  بالتصحر متأثرة مناطق تعترب اليت الوطنية األراضي ساحةاملئوية مل  نسبةال حتديد يرجى
  واجلفاف

  

 بالتـصحر  متأثرة مناطق تعترب اليت الوطنية ألراضيل) باهلكتارات(املساحة اإلمجالية التقديرية     حتديد يرجى
  واجلفاف األراضي وتدهور

  
  
  

 مناطق البلـد املتـأثرة    إن أمكن، تبيان    ، من قبيل رسم بياين أو خريطة أو أي وثيقة أخرى ذات صلة،              ما لديكم من وثائق   يرجى إدراج   
  بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف

  ) النسخة األصلية اخلريطة أو الوثيقة املرفقة يف اإلطار أدناه وإرفاقجى كتابة عنوان الرسم البياين أوير(
 

  
  
   
  

 ألمهية األشكال أو الرسوم البيانية أو اخلرائط املذكورة أعاله يف التصدي للتصحر وتدهور األراضـي                يرجى تضمني اإلطار أدناه تفسرياً    
  واجلفاف

 
  
  
   
  

  نسبة السكان الذين يعيشون فوق خط الفقر  - باء  
لثاين، اقترح اخلرباء املـشاركون يف      ألف من الفصل ا   الفرع  لألسباب املشروحة يف      -٢٠

استعراض النظراء العلمي إزالة اإلشارات املتكررة إىل املناطق املتأثرة يف تعريـف املؤشـرات            
العامة، وأوصوا كذلك بأن ُيعرَّف سياق تطبيق املؤشرات ويوضح باعتباره مهمة منفـصلة             

ختالف البلـدان   وموازية من أجل تفادي احتمال حدوث لبس واختالف التفـسريات بـا           
ل ولذلك ُعدِّ . األطراف املتأثرة وسائر اجلهات املعنية باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر         

" نسبة السكان يف املناطق املتأثرة الذين يعيشون فوق خـط الفقـر           "عنوان املؤشر اإللزامي    
  ".نسبة السكان الذين يعيشون فوق خط الفقر"ليصبح 

، الذي  "الفقر يف املناطق الريفية   نسبة  "به لقياس هذا املؤشر العام فهو       أما املقياس املوصى      -٢١
  .ُيعرَّف بأنه نسبة السكان الريفيني الذين يعيشون حتت خط الفقر الوطين يف املناطق الريفية

الواردة يف اسـم    " (فوق"وبغية تفادي احتمال حدوث لبس بشأن استخدام عبارة           -٢٢
، يوصى بأن ينظر مؤمتر األطراف يف       )الواردة يف تعريف املقياس   " (حتت"وعبارة  ) املؤشر العام 

نسبة السكان  "إدخال تعديل إضايف على املؤشر العام الذي يستخدم يف عملية اإلبالغ ليصبح             
  ".الذين يعيشون حتت خط الفقر
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 دليل منهجي مفصل لإلبالغ عـن هـذا         ICCD/COP(10)/CST/INF.6ويرد يف الوثيقة      -٢٣
  .املؤشر

  نسبة السكان الذين يعيشون فوق خط الفقر: ذج اإلبالغ املتعلق باملؤشرمنو    
 غمعلومات عامة عن الكيان املبلِّ

  غالبلد املبلِّ

 

  اسم ولقب الشخص مقدم التقرير

  املؤسسة املنتَسب إليها وعنوان االتصال

 
 :هدف االتفاقية االستراتيجي الذي ينطبق عليه املؤشر

 السكان املتأثرينأحوال معيشة حتسني : ١ اهلدف االستراتيجي
  ):١/٢/٣ (-مؤشر االتفاقية الرئيسي سني 

 وتدهور األراضي واجلفاف حتسني سبل عيش السكان الذين ُيحتمل أن يكونوا قد تأثروا بالتصحر
 اسم املؤشر

  نسبة السكان الذين يعيشون فوق خط الفقر- ثالثاً
 :املقياس
  الريفية الفقر يف املناطقنسبة

  .لسكان الريفيني الذين يعيشون فوق خط الفقر الوطيناملئوية لنسبة الالفقر يف املناطق الريفية بنسبة  يقصد :)تعريف(فهم املؤشر 
 :البيانات الالزمة

  لرفاه االقتصادي للفرد وخط الفقر؛ وتصنيف ذلك، عند اإلمكان، حسب املناطق الريفيةل"عدد السكان، وتقدير 

 :البياناتمصادر 
 تقييمات البنك الدويل للفقر

التـصحر وتـدهور    ‘، و ‘حتليل البيانـات  ‘، و ‘لمؤشرل يةوصفالبيانات  ال‘و،  ‘البيانات‘،  ‘االستهالك‘: املصطلحات ذات الصلة يف املسرد    
خـط الفقـر    ‘، و ‘خط الفقر ‘ و ،‘اخلدمات املتعلقة بالنظام اإليكولوجي   ‘، و ‘تكافؤ القوة الشرائية  ‘، و ‘تعداد السكان ‘، و ‘األراضي واجلفاف 

 ،‘املقياس‘، و ‘مصدر البيانات ‘، و ‘مؤشر فجوة الفقر  ‘، و ‘املؤشر‘و ،‘فجوة الفقر ‘، و ‘شدة الفقر ‘، و ‘الدخل‘و‘ خط الفقر النسيب  ‘، و ‘املطلق
  .‘الوكالة الرائدة‘و
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 بياناتالوموجز املؤمتر  منهجية - ١ الفرع

 
 :بلدكم عن اليةالت الدميغرافية البيانات تقدمي يرجى

 ما هي تقديرات عدد السكان على الصعيد الوطين وعدد السكان يف املناطق الريفية يف بلدكم؟

 
 )بالقيم املطلقة(التقديرات السكانية 

 الريفية املناطق يف الوطين الصعيد على  السنة
٢٠٠٨    

٢٠٠٩    

٢٠١٠    

٢٠١١    

٢٠١٢    

٢٠١٣    

٢٠١٤    

٢٠١٥    

٢٠١٦    

٢٠١٧    

٢٠١٨    

 ).يرجى إضافة ما يلزم من صفوف(يرجى حتديد املصادر املستخدمة الستقاء املعلومات املقدمة أعاله 
١-   
٢-   

 املعلومات مصادر
 والتواريخ

٣-   
  

  إذا مل تكن هناك معلومات مللء اجلدول أعاله، يرجى تقدمي أحدث التقديرات السكانية
 

 )لقيم املطلقةبا(التقديرات السكانية 
 الريفية املناطق يف الوطين الصعيد على السنة
٢٠٠٠    

٢٠٠١    

٢٠٠٢    

٢٠٠٣   

٢٠٠٤    

٢٠٠٥    

٢٠٠٦    

٢٠٠٧   

    

    

 ).يرجى إضافة ما يلزم من صفوف(يرجى حتديد املصادر املستخدمة الستقاء املعلومات املقدمة أعاله 
١-   

٢-   

 املعلومات مصادر
 والتواريخ

٣-     
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  للفقر يف املناطق الريفية؟ وطنياًهل حيدد بلدكم خطاً
 

  نعم  
  ال  

  
 هل حيدد بلدكم خطا وطنيا للفقر؟

 
  نعم  
    ال  

  
إذا كان اجلواب نعم، ما هو خط الفقر الوطين وخط الفقر يف املناطق الريفية يف بلدكم؟ إذا مل يكن هناك خط وطين للفقر، يرجى 

  دوالر يف اليوم١,٢٥ر الدويل الذي حدده البنك الدويل يف اعتماد خط الفق
  

 )بالقيم املطلقة(خط الفقر الوطين وخط الفقر يف املناطق الريفية 

 الريفية املناطق يف الوطين الصعيد على السنة
٢٠٠٨    
٢٠٠٩    
٢٠١٠    
٢٠١١    
٢٠١٢    
٢٠١٣    
٢٠١٤    
٢٠١٥    
٢٠١٦    
٢٠١٧    
٢٠١٨    

 ).يرجى إضافة ما يلزم من صفوف(يرجى حتديد املصادر املستخدمة الستقاء املعلومات املقدمة أعاله 

١-   
٢-   

 رمصاد
 املعلومات
 والتواريخ

٣-   
 

أي الدخل أو االستهالك أو مقياس آخر للرفاه أو (يرجى بيان كيفية حتديد خط الفقر الوطين وخط الفقر يف املناطق الريفية يف بلدكم 
 )ط الفقر املطلق أو النسيبخ
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لسكان الريفيني الذين يعيشون فوق اخلط الـوطين للفقـر يف           املئوية ل نسبة  الأي  (الفقر يف املناطق الريفية     لنسبة   هل جيري بلدكم تقييماً   
  ؟)املناطق الريفية

  
  نعم  
  ال  

  
لسكان على الصعيد الوطين الذين يعيشون فوق       املئوية ل نسبة  الي  أ(الفقر الوطين   لنسبة   إذا كان اجلواب ال، هل جيري بلدكم تقييماً       

لسكان الذين يعيشون فوق    املئوية ل نسبة  الالفقر يف املناطق الريفية،     نسبة  خط الفقر الوطين أو يف حالة استخدام خط مستقل لتحديد           
  ؟)خط الفقر يف املناطق الريفية

 
  نعم  
  ال  

  
لسكان الريفيني الـذين    املئوية ل نسبة  العاله، إذا كان بلدكم حيدد خطا للفقر يف املناطق الريفية، فما هي              إىل املعلومات املقدمة أ    استناداً

 ملناطق الريفية؟يف ايعيشون فوق خط الفقر 
   

 ملناطق الريفيةيف ااألعداد املطلقة والنسب املئوية للسكان الريفيني الذين يعيشون فوق خط الفقر 

 املئوية النسب املطلقة األرقام السنة
٢٠٠٨    
٢٠٠٩    
٢٠١٠    
٢٠١١    
٢٠١٢    
٢٠١٣    
٢٠١٤    
٢٠١٥    
٢٠١٦    
٢٠١٧    
٢٠١٨    

 ).يرجى إضافة ما يلزم من صفوف(يرجى حتديد املصادر املستخدمة الستقاء املعلومات املقدمة أعاله 

١-   
٢-   

 املعلومات مصادر
 والتواريخ

٣-   
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 للفقر، فما هي نسبة السكان على الـصعيد الـوطين ونـسبة              وطنياً  املعلومات املقدمة أعاله، إذا كان بلدكم حيدد خطاً         إىل استناداً

 السكان الريفييني الذين يعيشون فوق خط الفقر الوطين؟

  
 وق خط الفقر الوطينالسكان على الصعيد الوطين والسكان الريفيني الذين يعيشون فلعدد ما هي القيم املطلقة والنسب املئوية 

 الريفية املناطق يف الوطين الصعيد على

  القيم املطلقة السنة
من املئوية النسبة 

  القيم املطلقة جمموع سكان البلد
من جمموع   املئوية   النسبة

 السكان الريفيني
٢٠٠٨      
٢٠٠٩      
٢٠١٠      
٢٠١١      
٢٠١٢      
٢٠١٣      
٢٠١٤      
٢٠١٥      
٢٠١٦      
٢٠١٧      
٢٠١٨      

 ).يرجى إضافة ما يلزم من صفوف(يرجى حتديد املصادر املستخدمة الستقاء املعلومات املقدمة أعاله 

١- 
٢- 

 املعلومات مصادر
 والتواريخ

٣-    
لقة والنسبة املئوية لعدد السكان على  للفقر، فما هي القيمة املط وطنياً إىل املعلومات املقدمة أعاله، إذا كان بلدكم ال حيدد خطاًاستناداً

   دوالر يف اليوم؟١,٢٥الصعيد الوطين وعدد السكان الريفييني الذين يعيشون فوق خط الفقر الدويل احملدد يف 
  

  املطلقة والنسبة املئوية لعدد السكان على الصعيد الوطين والسكان الريفيني الذين يعيشون فوق خط الفقر الوطين؟ةما هي القيم

 الريفية املناطق يف الوطين الصعيد على

  القيم املطلقة السنة
النسبة من جمموع 

   املطلقةةالقيم  سكان البلد
النسبة من جمموع 
 السكان الريفيني

٢٠٠٨      
٢٠٠٩      
٢٠١٠      
٢٠١١      
٢٠١٢      
٢٠١٣      
٢٠١٤      
٢٠١٥      
٢٠١٦      
٢٠١٧      
٢٠١٨      

 ).يرجى إضافة ما يلزم من صفوف(يرجى حتديد املصادر املستخدمة الستقاء املعلومات املقدمة أعاله 

١- 
٢- 

 وماتاملعل مصادر
 والتواريخ

٣-     
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يرجى اإلشارة بوجه خاص إىل     . (أو نسبة الفقر يف املناطق الريفية     /يرجى بيان الطرق املتبعة يف حساب نسبة الفقر على الصعيد الوطين و           

ديد خط الفقر، سواء تقديرات الدخل أو االستهالك أو أي تقديرات أخرى للرفاه؛ ما هي املنهجيات والوترية املعتمـدتان يف                    أسس حت 
  )؟اتقدير دخل األسر املعيشية، وهلم جر

  
  طريقة احلساب  متغري/جمموعة البيانات
    السكان الريفيون

    معدل الفقر يف املناطق الريفية
    جمموع السكان

    لفقرخط ا
    نسبة الفقر يف املناطق الريفية

    الفقر على الصعيد الوطيننسبة 
  

 )؟أي التدابري املتخذة وعمليات التحقق املضطلع هبا لضمان جودة البيانات(ما هي اإلجراءات املتبعة لضمان جودة البيانات 
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 قيم املؤشر/ نتائج- ٢الفرع 

 
 الفقر يف املناطق الريفيةنسبة أو /الوطين وعلى الصعيد الفقر نسبة يانية وخرائط وما إىل ذلك تبني يرجى حتميل ما لديكم من رسوم ب

  
    الريفية املناطق يف الفقرنسبة 

    الوطينعلى الصعيد  الفقرنسبة 

  
  التغطية اجلغرافية

  
 يرجى بيان ما إذا كـان     . الفقر يف أرياف املناطق املتأثرة    نسبة  اتفاقية مكافحة التصحر، ُيبلغ عن      يف إطار   ألغراض تقدمي التقارير الوطنية     

  :ما يليهو املعلومات املقدمة عن هذا املؤشر أساس 
  

)  يف املائة٧٠أكثر من (تتأثر أراضي البلد كلها أو نسبة كبرية من : إحصاءات على الصعيد الوطين  
  التصحر وتدهور األراضي واجلفاف

أثر أجزاء فقط من أراضي البلد بالتصحر وتدهور األراضي تت: إحصاءات على الصعيد الوطين  
  واجلفاف، ولكن ال تتوفر بيانات مفصلة حسب املناطق املتأثرة

  هناك بيانات مفصلة: املناطق املتأثرة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف فقط  
  

أي احملافظـات   (اجلغرافيـة   بيـان احلـدود     ت، يرجى   "اف فقط املناطق املتأثرة بالتصحر وتدهور األراضي واجلف     "هو  املعلومات  أساس   إذا كان 
  )يف النموذج اخلاص بتعريف املناطق املتأثرةتلك املبينة إذا كانت ختتلف عن (واملعايري املستخدمة لتحديد املناطق املتأثرة ) والواليات واملقاطعات

  
  
  
  

  
  يرجى بيان أصغر سلم جغرايف تنطبق عليه البيانات
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  تفسري املؤشر - ٣ لفرعا
 

  )وصف موجز(يرجى إيراد تفسري لألشكال والرسوم البيانية واخلرائط 
  

  
  
  

 
ما هي اآلثار املترتبة على املؤشر يف جمايل السياسة العامة واإلدارة؟ يرجى اإلشارة إىل األولويات الوطنيـة يف جمـايل الـسياسة العامـة                        

  راضي واجلفافواإلبالغ فيما يتعلق بالتصحر وتدهور األ
 

 :رأيكم يف املؤشر، يف امللحوظ االجتاه كان إذا ما توضيح يرجى
 
 واجلفاف األراضي وتدهور بالتصحر مباشرا ارتباطا يرتبط  �
 واجلفاف األراضي وتدهور بالتصحر جزئيا ارتباطا يرتبط  �
 واجلفاف األراضي وتدهور بالتصحر هامشيا ارتباطا يرتبط  �
 واجلفاف األراضي وتدهور التصحر عن مستقال  �
 

  ] حرف أو رمز كحد أقصى٥٠٠ [واإلدارة؟ العامة السياسة جمايل يف املؤشر على املترتبة اآلثار هي ما
 

 ] حرف أو رمز كحد أقصى٥٠٠ [املؤشر؟ مستخدمو هم من

 

 حرف أو رمز كحد ٥٠٠ [كمبلد سياق يف واجلفاف األراضي وتدهور التصحر وظاهرة املؤشر بني القائمة الصلة طبيعة بيان يرجى
 ]أقصى

 

 
 ] حرف أو رمز كحد أقصى٥٠٠[ما هي أوجه قصور املؤشر املستخدم أعاله؟ 
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  ] حرف أو رمز كحد أقصى١ ٥٠٠[عملية اإلبالغ هذه من يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن الدروس الرئيسية املستخلصة 
  

  
  
  

  
  

  حالة الغطاء األرضي  - جيم  
املتألفة من  لمجموعة الفرعية   الفعال ل الستخدام  ا إىل العمل املتعلق مبنهجيات      استناداً  -٢٤

وإىل النتائج األولية الستعراض النظراء    ) ICCD/CST(S-2)/7انظر الوثيقة   (تقييم األثر   ل نمؤشري
، )ICCD/CST(S-2)/INF.1انظر الوثيقـة    (العلمي بشأن تنقيح جمموعة مؤشرات تقييم األثر        

رئيـسيني  خيـارين  لعلم والتكنولوجيا، يف دورهتا االستثنائية الثانية، إىل حتديد أشارت جلنة ا 
االستناد إىل مؤشرات مستقاة    خيار  ) أ: ( يتمثالن فيما يلي   لإلبالغ عن حالة الغطاء األرضي    

استخدام املؤشرات البيوفيزيائيـة،  خيار ) ب(استخدام األراضي؛  /من خرائط الغطاء األرضي   
إال .  باستخدام املؤشرات البيوفيزيائية   وصَيوأُ. مؤشرات النظم اإليكولوجية   اليت تسمى أيضاً  

أنه مبراعاة خمتلف مستويات القدرة التقنية يف البلدان األطراف املتأثرة وكون األجل احملـدد              
 هنج متدرج لإلبالغ عن حالة      ي بأن ُيتبع مؤقتاً   وَص، أُ  جداً ، قريباً ٢٠١٢ لالمتثال، حبلول عام  

وميكّن هذا النهج من بدء العمل باستخدام بيانات متاحة بيسر بشأن الغطاء            . رضيالغطاء األ 
، م البلدان تقارير وخرائط أكثـر تفـصيالً       ومع حتسن القدرة التقنية، ميكن أن تقدّ      . األرضي

 ،استخدام األراضي وعمليات قياس الغطـاء النبـايت       أمناط  فات األخرى، مثل    صنِّتعكس املُ 
  .إضافة إىل بيانات اإلنتاج والكتلة األحيائية، حسبما هو مناسب لنوع الغطاء

  منوذج اإلبالغ املتعلق باملقياس الرئيسي، الغطاء األرضي  -١  
 غمعلومات عامة عن الكيان املبلِّ

  غالبلد املبلِّ

   اسم ولقب الشخص مقدم التقرير

  املؤسسة املنتَسب إليها وعنوان االتصال

 
 :االتفاقية االستراتيجي الذي ينطبق عليه املؤشرهدف 

  حتسني حالة النظم اإليكولوجية املتأثرة٢اهلدف االستراتيجي 

 :٥ -مؤشر االتفاقية الرئيسي سني 
 ، مبا يف ذلك صايف اإلنتاجية األوليةاالنظام اإليكولوجي أو حتسينهوظيفة احلفاظ على 

 اسم املؤشر
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  رضي حالة الغطاء األ-تاسعاً 
  :املقاييس

  الغطاء األرضي
  

 فهم املؤشر
ر عنه عادة بإجياز باحلديث عن  املالحظ على سطح األرض، ويعّب،)فيزيائي البيو(الفيزيائي يعّرف الغطاء األرضي باعتباره الغطاء   

). ات، واألحراج، واألراضي املزروعةاألراضي اجلرداء، واملياه، واملروج، وأراضي اجلنيب تلك الفئات منو(فئات تعكس اخلصائص املالحظة 
فاستخدام األراضي ينطوي على كيفية استغالل األشخاص .  ما يقع اخللط بينهماورغم اختالف هذا املفهوم عن استخدام األراضي، كثرياً

.  بغطاء أرضي حمدد يف وقت بعينه، اليت قد ترتبط أو ال ترتبط)الزراعة ومحاية البيئة والعمران( االقتصادية -األرض، أي الوظيفة االجتماعية 
 مزروعة إلنتاج حمصول سنوي، يف وقت آخر؛  جرداء يف وقت معني، وأرضاً، أرضاًفقد يكون الغطاء األرضي يف منطقة زراعية، مثالً

ابل للتقييم والغطاء األرضي ق. يف عهد قريبقطعت هذه األشجار وباملثل، قد تتحول منطقة حرجية إىل أرض خالية من األشجار إذا ما 
وتشكل اإلدارة .  من أشكال استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي غري قابلة لذلك التقييمباستخدام االستشعار عن بعد، غري أن كثرياً

ت غطاء  من جوانب استخدام األراضي ميكن أن يؤثر على الغطاء األرضي، ولكنها ليساملستدامة لألراضي الزراعية واألراضي األخرى جانباً
 . يف حد ذاهتاأرضياً

 
 :البيانات الالزمة

ميكن إجراء تقييم أويل للغطاء األرضي باستخدام سالسل زمنية من بيانات إحصائية أو خرائطية بشأن موقع ونطاق خمتلف فئات   
وي وأشكاال خمتلفة من وميكن استقاء هذه البيانات من مصادر متنوعة، تشمل رسم اخلرائط التقليدي والتصوير اجل. الغطاء األرضي

غري أن تقييم مدى احلفاظ على حالة النظام اإليكولوجي يتطلب تقييم تغري الغطاء األرضي عرب الزمن، ويقتضي من مث . االستشعار عن بعد
تحديد فئات الغطاء وملا كانت البيانات املستقاة من مصادر خمتلفة تعالَج بطرق خمتلفة ل. وضع سالسل زمنية من البيانات القابلة للمقارنة

ولذلك فإن جتميع بيانات .  ما تكون قابلة للمقارنة على حنو مباشر فئات وتعاريف خمتلفة، فهي نادراًاألرضي، وميكن أن تستخدم أيضاً
 . كبرياًالسالسل الزمنية اليت ميكن مقارنتها واستخداُمها لتقييم مدى تغري الغطاء األرضي ميكن أن يشكل حتدياً

  :ياناتمصادر الب
  أجهزة االستشعار الساتلية

 -  التابع لإلدارة الوطنية لدراسة احمليطات والغالف اجلوي واخلطوط امللكية اهلولندية          العالية جداً االستبانة  ذو  املتطور  املقياس اإلشعاعي   
  ١٩٧٨: إلطالقيوم واحد؛ تاريخ ا: ؛ وترية التكرار كلم عرضا٣ً ٠٠٠:  كلم؛ نطاق التصوير١,١: االستبانة املكانية

يـوم  :  كلم يف النظري؛ وترية التكرار     ١,١٥: االستبانة املكانية  - احملمول على منت ساتل رصد األرض سبوت      النبايت  راسم خرائط الغطاء    
  ١٩٨٦: واحد؛ تاريخ اإلطالق

 م، ونطاقـات    ٢٥٠: ٢ و ١ تـردد  ال نطاقـا : االستبانة املكانيـة   - تّرياقياس اإلشعاعي املتوسط االستبانة موديس احملمول على ساتل         امل
  ٢٠٠٠: شبه يومية؛ تاريخ اإلطالق:  كلم؛ وترية التكرار١: ٣٦-٨ التردد م ونطاقات ٥٠٠: ٧-٣ التردد

 - ن لرسم اخلرائط املوضوعية احملموالن على منت ساتل الندسـات         احملّسواملقياس اإلشعاعي   رسم اخلرائط املوضوعية    املقياس اإلشعاعي ل  
رسم املقياسان اإلشعاعيان ل  :  يوما؛ تواريخ اإلطالق   ١٦: ؛ وترية التكرار  )متعدد األطياف ( م   ٣٠أو  ) كامل األلوان ( م   ١٥: يةاالستبانة املكان 

ن لرسم اخلـرائط املوضـوعية      احملّسواملقياس اإلشعاعي   ،  ١٩٨٤ و ١٩٨٢ احملموالن على منت ساتل الندسات، يف        ٥ و ٤اخلرائط املوضوعية   
  ١٩٩٩ندسات يف عام احملمول على منت ساتل ال

؛ ٨٢ x م   ٦٨: ٥-٤، الندسـات    ٧٩ xم   ٥٦: ٣-١الندسـات   : بانة املكانية االست - مول على منت ساتل الندسات    احملتعدد األطياف   املاسح  امل
  ١٩٨٤ و١٩٨٢ و١٩٧٨ و١٩٧٥ و١٩٧٢:  يوما؛ تواريخ اإلطالق١٦: ٥-٤، الندسات  يوما١٨ً: ٣-١الندسات : وترية التكرار

: األرض والـساحل  : االستبانة املكانية  -  ١احملمول على منت الساتل البيئي إنفيسات       ) مرييس(وير املتوسط االستبانة    مطياف التص 
  ٢٠٠٢:  أيام؛ تاريخ اإلطالق٣: م؛ وترية التكرار  ٣٠٠ x  م٢٦٠

 كلـم عـرض الرقعـة       ١١,٣: وير؛ نطاق التـص   )متعدد األطياف ( م   ٤أو  ) كامل األلوان ( م   ١: االستبانة املكانية  - ٢الساتل إيكونوس   
  ١٩٩٩:  أيام؛ تاريخ اإلطالق٣-١: املمسوحة؛ وترية التكرار
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  :قواعد البيانات
  http://bioval.jrc.ec.europa.eu/products/glc2000/glc2000.php: ٢٠٠٠قاعدة بيانات نظام الغطاء النبايت العاملي 

  /http://glcf.umiacs.umd.edu: مرفق رصد الغطاء األرضي العاملي
  /http://glcf.umiacs.umd.edu: رصد الغطاء األرضي مبقياس الطيف اإلشعاعي املتوسط االستبانة موديسبرنامج 

  http://gcmd.nasa.gov/records/GCMD_SAGE_IAMDATA.html: قاعدة بيانات االستخدام العاملي لألراضي، التابعة لوكالة ناسا
  http://landcover.usgs.gov/landcoverdata.php: لعامليقاعدة بيانات توصيف الغطاء األرضي ا

  http://afoludata.jrc.ec.europa.eu/index.php/dataset/detail/6: مشروع رصد الغطاء األرضي التابع للبلدان األوروبية
  )./http://www.fao.org/forestry/fra/remotesensingsurvey/en: ( ملنظمة األغذية والزراعةاملوارد احلرجية العاملية التابعتقييم برنامج 

  )/http://edcsns17.cr.usgs.gov/EarthExplorer): (إروس(مركز البيانات التابع لنظام رصد املوارد األرضية 
  )/www.fao.org/gtos: (النظام العاملي ملراقبة األرض

http://www.fao.org/nr/lada/  
http://apdrc.soest.hawaii.edu/datadoc/gpcc_1.htm  

http://www.landcover.org/data/gimms/  
االستـشعار عـن   ‘، و‘استخدام األراضي‘، و‘االستبانة املكانية ‘، و ‘إزالة الغابات ‘، و ‘األراضي الزراعية  ‘:يرجى االستعانة باملسرد فيما يلي    

، ‘حتليـل البيانـات   ‘، و ‘امليـداين التحقـق   ‘و،  ‘بالتبوي‘و ،‘لمؤشرل يةوصفالبيانات  الإىل  ‘، و ‘البيانات‘، و ‘أسلوب مجع البيانات  ‘، و ‘بعد
احليز ‘، و ‘تقييمات املوارد احلرجية العاملية   ‘، و ‘تقييم تدهور األراضي يف املناطق اجلافة     ‘، و ‘التصحر وتدهور األراضي واجلفاف   ‘، و ‘التصحر‘و

جمموعـة  ‘، و ‘املؤشر املوحد لتبـاين الغطـاء النبـايت       ‘و ،‘املؤشر احملسن للغطاء النبايت   ‘، و ‘املؤشر‘و ،‘الغطاء األرضي ‘، و ‘الدقة‘، و ‘الزمين
الـذي  (‘ نظام تصنيف الغطاء األرضي   ‘و ،‘العالية جدا االستبانة  ذو  املتطور  املقياس اإلشعاعي   ‘، و ‘املقياس‘، و ‘مصادر البيانات ‘، و ‘البيانات

 .‘الوكالة الرائدة‘، و)وضعته منظمة األغذية والزراعة

 
 بياناتالوموجز املؤشر  منهجية - ١الفرع 

 
 ]حرف أو رمز كحد أقصى ٥٠٠[ما هي الطريقة املتبعة لتصنيف فئات الغطاء األرضي؟ 

  
  
  
  

  
 ما هي البيانات املستخدمة لتجميع املؤشر؟

  
 ).يرجى إضافة ما يلزم من صفوف(يرجى حتديد املصادر املستخدمة الستقاء املعلومات املقدمة أعاله 

١- 
٢- 

 املعلومات مصادر
 والتواريخ

٣- 
  

 )السنوات والشهور واأليام(أو املدة الزمنية /أي تاريح البدء واالنتهاء و(يرجى بيان طول سالسل البيانات 
  

  
  
  



ICCD/COP(10)/CST/3 

21 GE.11-62616 

  
 ما هي األساليب املتبعة يف الرصد أو االستقصاء وما هي احلسابات املستخدمة؟

 
  
  
  

 
 )، أو غري ذلك، أو سنوياًو شهرياً، أكل ساعة، أو يومياً(ما هي وترية تسجيل البيانات؟ 

  
  
  
  

 
 التغطية اجلغرافية

 
.  املتأثرةما هي املنطقة اجلغرافية املشمولة بالبيانات؟ ألغراض تقدمي التقارير الوطنية، ُيستخدم مؤشر الغطاء األرضي لإلبالغ عن املناطق

 : هواملعلومات املقدمة عن هذا املؤشر أساس يرجى بيان ما إذا كان
  

)  يف املائة٧٠أكثر من (تتأثر أراضي البلد كلها أو نسبة كبرية منها : إحصاءات على الصعيد الوطين  
  بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف؛

تتأثر أجزاء فقط من أراضي البلد بالتـصحر وتـدهور األراضـي            : إحصاءات على الصعيد الوطين     
  املتأثرةواجلفاف، ولكن ال تتوفر بيانات مفصلة حسب املناطق 

  هناك بيانات مفصلة: املناطق املتأثرة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف فقط  
  

أي احملافظـات   (، جيرى تبيان احلدود اجلغرافية      "املناطق املتأثرة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف فقط      " أساس املعلومات هو     إذا كان 
إذا كانت ختتلف عن تلك املبينة يف النموذج اخلاص بتعريف املنـاطق  (املناطق املتأثرة  واملعايري املستخدمة لتحديد    ) والواليات واملقاطعات 

  )املتأثرة
  

  
  
  

  
  يرجى بيان أصغر سلم جغرايف تنطبق عليه البيانات
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ـ         اًيف حالة استخدام بيانات مستقاة من االستشعار عن بعد، هل ُيتحقق ميداني            نقح اسـتناداً إىل     من البيانات مراراً وتكـراراً، وهـل ت
  ] حرف أو رمز كحد أقصى٥٠٠[استنتاجات التحقق امليداين؟ يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن عملية التحقق امليداين 

  
  
  
  

  
 ٥٠٠) [أي التدابري املتخذة وعمليات التحقق املضطلع هبا لضمان جودة البيانات(ما هي اإلجراءات املتبعة لضمان جودة البيانات 

  ]كحد أقصىحرف أو رمز 
  

  
  
  

 
  أو الشخص املناسب الذي ميكن االتصال به/يرجى حتديد الوكالة املسؤولة عن مجع البيانات و

  
  
  
  

  
  

  
 

 قيم املؤشر/ نتائج- ٢الفرع 

 
ما هي فئات الغطاء األرضي يف بلدكم؟ إذا كانت هذه الفئات ختتلف عن نظام تصنيف الغطاء األرضي الذي وضعته منظمـة األغذيـة                       

انظر وثيقة  . الزراعة، يرجى تقدمي أكرب قدر من املعلومات عن العالقة بني هذه الفئات والفئات احملددة يف نظام تصنيف الغطاء األرضي                  و
 .اإلرشادات لالطالع على مزيد من املعلومات عن فئات الغطاء األرضي

  
  
  
  

 
اليت تغطي سطح األرض املرئية لغطاء األرضي الطبقة املادية والبيولوجية ؟ يقصد باما هو االمتداد التقرييب لكل فئة من فئات الغطاء األرضي

ديث عن فئات مثل ويعرب عن الغطاء األرضي عادة بإجياز باحل. أو االصطناعي والطبقات السطحية الالأحيائية/وتشمل الغطاء النبايت الطبيعي و
ج، واألراضي املزروعة، ولكن جمموعات البيانات الوطنية قد تشمل فئات واملياه، واملروج، وأراضي اجلنيبات، واألحرا ،األراضي اجلرداء

 بإدراج اسم الفئة يف اخلانة املناسبة وفقاًفريجى تقدمي البيانات عن السنوات حسب توافرها، . أخرى أكثر حتديدا ترتبط بظروف البلد بعينه
 .ضافية عند االقتضاءيرجى إدراج خانات إ. لتصنيف فئات الغطاء األرضي املعتمد يف بلدكم
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 السنة

فئة الغطاء 
  ١األرضي 

 يرجى بيان االسم(
 وفقا للنظام املعتمد

 )يف بلدكم
 فئة الغطاء
 ٢ األرضي

فئة الغطاء 
 ٣األرضي 

فئة الغطاء 
 ٤األرضي 

فئة الغطاء 
 ٥األرضي 

فئة الغطاء 
 اجملموع ٦األرضي 

النسبة   هكتار  
  املئوية

النسبة   هكتار
  املئوية

النسبة   هكتار
  املئوية

النسبة   هكتار
  املئوية

النسبة   هكتار
  املئوية

النسبة   هكتار
  املئوية

النسبة   هكتار
  املئوية

٢٠٠٨                
٢٠٠٩                
٢٠١٠                
٢٠١١                
٢٠١٢                
٢٠١٣                
٢٠١٤                
٢٠١٥                
٢٠١٦                
٢٠١٧                
٢٠١٨                

 
 

  
 ن هناك معلومات مللء اجلدول أعاله، يرجى تقدمي أحدث البيانات عن امتداد كل فئة من فئات الغطاء األرضيإذا مل تك
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 السنة

فئة الغطاء 
  ١األرضي 

 يرجى بيان االسم(
 وفقا للنظام املعتمد

 )يف بلدكم
 فئة الغطاء
 ٢ األرضي

فئة الغطاء 
 ٣األرضي 

فئة الغطاء 
 ٤األرضي 

فئة الغطاء 
 ٥األرضي 

فئة الغطاء 
 اجملموع ٦األرضي 

النسبة   هكتار  
  املئوية

النسبة   هكتار
  املئوية

النسبة   هكتار
  املئوية

النسبة  هكتار
  املئوية

النسبة   هكتار
  املئوية

النسبة  هكتار
  املئوية

النسبة   هكتار
  املئوية

٢٠٠٠                
٢٠٠١                
٢٠٠٢                
٢٠٠٣                
٢٠٠٤                
٢٠٠٥                
٢٠٠٦                
٢٠٠٧                

  
يرجى، عند اإلمكان، إدراج ملف و. يرجى تقدمي ما لديكم من خرائط أو رسوم بيانية توضح نطاق كل نوع من أنواع الغطاء األرضي

 الفرعية النطاق مع حتديد الفئاتُتظهر  أو خريطة ذات استبانة عالية جداً) ١:٢٥٠٠٠٠ > مثالً،قليل االستبانة ((shape file)من نوع 
 )١:٢٥٠٠٠٠<مثال (
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  تفسري املؤشر- ٣ الفرع

 
 )وصف موجز(يرجى إيراد تفسري لألشكال والرسوم البيانية واخلرائط 

  
  
  
  

 
 يرجى ذكر األسباب املمكنة وراء االجتاهات التصاعدية أو التنازلية

  
  
  
  

  
 ما هي أوجه قصور املؤشر املستخدم أعاله؟

  
  
  
  

  
  ) كلمة كحد أقصى٥٠٠(هذه العملية من مي معلومات مفصلة عن الدروس الرئيسية املستخلصة يرجى تقد
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 إنتاج األراضي/إنتاجية: منوذج اإلبالغ عن املقياس اإلضايف  -٢  

 غمعلومات عامة عن الكيان املبلِّ

  غالبلد املبلِّ
  اسم ولقب الشخص مقدم التقرير

  وعنوان االتصالاملؤسسة املنتَسب إليها 

 
 يرجى ذكر هدف االتفاقية االستراتيجي الذي ينطبق عليه املؤشر :هدف االتفاقية االستراتيجي الذي ينطبق عليه املؤشر

  حتسني حالة النظم اإليكولوجية املتأثرة: ٢اهلدف االستراتيجي 
 :٥ -مؤشر االتفاقية الرئيسي سني 

  ، مبا يف ذلك صايف اإلنتاجية األوليةاو حتسينهالنظام اإليكولوجي أوظيفة احلفاظ على 
 اسم املؤشر

   حالة الغطاء األرضي- تاسعاً
  :املقياس

  إنتاجية األراضي
أما إذا كانت القدرات حمدودة، فينبغي اإلبالغ . ينبغي للبلدان، وفقا لقدراهتا، وعند اإلمكان، أن تبلغ عن إنتاجية األراضي والغطاء األرضي(

  )ألرضيعن الغطاء ا
 )تعريف(فهم املؤشر 

 :ما يلي) يف خمتلف نظم تصنيف الغطاء األرضي واستخدام األراضي(ميكن أن يقصد بإنتاجية األراضي 

عدد األطنان يف اهلكتار الواحد من احملصول الرئيسي أو صايف (اإلنتاج السنوي من احملاصيل الرئيسية واألنواع النباتية   ‘١‘  
 ؛)اإلنتاجية األولية

 ؛))العدد والنسبة من جمموع اإلنتاج(األنواع البديلة املسجلة (تنوع احملاصيل   ‘٢‘  

 ).أي املياه واملواد الكيميائية الزراعية(اإلنتاج حسب كل وحدة من املدخالت املادية   ‘٣‘  

ويتجلى تدهور .  يف خدمات اإلمدادتعكس تغريات إنتاجية األراضي اآلثار اليت حتدث يف اخلدمات املتعلقة بالنظام اإليكولوجي، وباألساس
وقد . غري أن باإلمكان قياس اإلنتاجية من خالل طائفة واسعة من األساليب واملقاييس املرتبطة بالسياق احملدد. األراضي يف اخنفاض إنتاجيتها

تقييم تدهور األراضي يف مع برنامج ن  من الباطدوضع املركز الدويل للمعلومات واملراجع املتعلقة بالتربة، الذي يعمل يف إطار ترتيب تعاق
من (باستخدام ما مجعته جامعة ماريالند من سالسل زمنية " اخلضرة"، أداة لقياس اجتاهات ، التابع ملنظمة األغذية والزراعةاملناطق اجلافة

 .اخلرائطوضع  وللنمذجة اجلردية للمؤشر املوحد لتباين الغطاء النبايت يف إطار الدراسات العاملية) ٢٠٠٦ إىل عام ١٩٨١  عام

  :البيانات الالزمة
  :يتطلب جتهيز املؤشرات ما يلي

تتعلق ببيانات ساتلية ) متعددة السنوات على األقل( إىل املؤشر املوحد لتباين الغطاء النبايت وضع سلسلة زمنية حمسوبة استناداً •
  ؛ذات استبانة زمنية عالية

 .املقابلةلزمنية اللسالسل حتديد التساقطات املطرية السنوية  •
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 :مصادر البيانات

وتتألف مصادر البيانات املستخدمة يف التقييم العاملي .  من خالل التقييم العاملي لتدهور األراضيكل جمموعات البيانات الالزمة متاحة أصالً
 .يةسطحال يةراقبة املناخ املنتائجتغري دراسة ووضع اخلرائط ومشروع اجلردية للنمذجة لتدهور األراضي من الدراسات العاملية 

 من الصور املستقاة من  لتباين الغطاء النبايت مستمداً موحداًووضع اخلرائط مؤشراًاجلردية للنمذجة وتشكل جمموعة بيانات الدراسات العاملية 
وقد ُصححت . احمليطات والغالف اجلوي احملمول على منت سواتل اإلدارة الوطنية لدراسة العالية جداًاالستبانة ذي املتطور املقياس اإلشعاعي 

جمموعة بيانات تلك الدراسات ملعاجلة االختالالت النامجة عن معايرة األجهزة، وهندسة التصوير، واهلباء اجلوي الربكاين، وآثار أخرى ليست هلا 
وميكن احلصول على .  كلم٨منتج املترتب على ذلك وتبلغ االستبانة املكانية لل). جامعة ماريالند، معلومات غري مؤرخة(صلة بتغري الغطاء النبايت 

 يةراقبة املناخنتائج املتغري دراسة ويضم مشروع . ٢٠٠٦-١٩٨١، و٢٠٠٢-١٩٨١، و٢٠٠٧-٢٠٠٠: سالسل زمنية للفترات التارخيية التالية
املدى الطويل خاضعة ملراقبة اجلودة عت من سجالت على ّم، ُج٢٠٠٠-١٩٥١أكمل البيانات بشأن التساقطات املطرية الشهرية للفترة ية سطحال

إعادة حتليل كل بنتائج ، ٢٠٠٣-٢٠٠١ واستكملت هذه البيانات، يف الفترة.  درجة٠,٥ الستبانة قدرها  حمطة، ومبوبة وفقا٩٣٤٣ًومستقاة من 
توافق بيانات املؤشر املوحد لتباين للحصول على قيم تساقطات مطرية شهرية ) ٢٠٠٨شنايدر وآخرون، (بيانات املركز العاملي ملناخيات التهطال 

 .ووضع اخلرائطاجلردية للنمذجة ية الغطاء النبايت اليت أُعدت يف إطار الدراسات العامل

 املراجع
http://apdrc.soest.hawaii.edu/datadoc/gpcc_1.htm؛ 

http://www.landcover.org/data/gimms/ 

 :يرجى االستعانة باملسرد فيما يلي
، ‘أسلوب مجع البيانات‘و ،‘االستشعار عن بعد‘، و‘استخدام األراضي‘، و‘االستبانة املكانية‘و ،‘إزالة الغابات‘، و‘زراعيةاألراضي ال‘
، ‘امليداينالتحقق ‘و ،‘التبويب‘، و‘لمؤشرية لوصفالبيانات ال‘، و‘البيانات‘، و‘االحنراف املعياري للمؤشر املوحد لتباين الغطاء النبايت‘و
املمتص جزء اإلشعاع ‘، و‘تقييم تدهور األراضي يف املناطق اجلافة‘، و‘التصحر وتدهور األراضي واجلفاف‘، و‘التصحر‘، و‘ياناتحتليل الب‘و

 ،‘الدقة‘، و‘اخلرائطاجلردية للنمذجة ووضع الدراسات العاملية ‘، و‘اخلضرة‘و، ‘احليز الزمين‘و، ‘النشط يف التمثيل الضوئييف النباتات 
جمموعة ‘، و‘املؤشر املوحد لتباين الغطاء النبايتقيم جمموع ‘، و‘كفاءة استخدام األمطار‘، و‘الغطاء األرضي‘، و‘جية األوليةصايف اإلنتا‘و

االستبانة ذو القدرة املتطور املقياس اإلشعاعي ‘، و‘املقياس‘، و‘مصادر البيانات‘، و‘يةسطحال يةراقبة املناخنتائج املتغري دراسة ‘، و‘البيانات
 .‘الوكالة الرائدة‘، و‘املؤشر املوحد لتباين الغطاء النبايت‘، و‘املؤشر‘، و‘الية جداًالع

 
 بياناتالوموجز املؤشر  منهجية - ١ الفرع

  
 ]حرف أو رمز كحد أقصى ٥٠٠[ما هي الطريقة املتبعة يف تقييم إنتاجية األراضي يف بلدكم؟ 

  
  
  
  

 
 ما هي البيانات املستخدمة لتجميع املؤشر؟

  
 )يرجى إضافة ما يلزم من صفوف(يرجى حتديد املصادر املستخدمة الستقاء املعلومات املقدمة أعاله 

١- 
٢- 

 املعلومات مصادر
 والتواريخ

٣- 
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 )أو املدة الزمنية بالسنوات والشهور واأليام/ البدء واالنتهاء وخأي تاري(يرجى بيان طول سالسل البيانات 
  

  
  
  

 
  املتبعة يف الرصد أو االستقصاء وما هي احلسابات املستخدمة؟ما هي األساليب

  
  
  
  

 
 ؟)، أو غري ذلك، أو سنوياً، أو شهرياًكل ساعة، أو يومياً(ما هي وترية تسجيل البيانات 

  
  
  
  

 
 التغطية اجلغرافية

 
ضي لإلبالغ عن املناطق ام مؤشر إنتاجية األرما هي املنطقة اجلغرافية املشمولة بالبيانات؟ ألغراض تقدمي التقارير الوطنية، ُيستخد

 :يرجى بيان ما إذا كانت املعلومات املقدمة عن هذا املؤشر تستند إىل ما يلي. املتأثرة
  

)  يف املائة٧٠أكثر من (تتأثر أراضي البلد كلها أو نسبة كبرية منها : إحصاءات على الصعيد الوطين  
  بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف؛

تتأثر أجزاء فقط من أراضي البلد بالتـصحر وتـدهور األراضـي            : اءات على الصعيد الوطين   إحص  
  واجلفاف، ولكن ال تتوفر بيانات مفصلة حسب املناطق املتأثرة

  هناك بيانات مفصلة: املناطق املتأثرة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف فقط  
  

أي احملافظات والواليات (اجلغرافية بيان احلدود ت، يرجى "لتصحر وتدهور األراضي واجلفاف فقطاملناطق املتأثرة با"هو املعلومات  أساس إذا كان
 )إذا كانت ختتلف عن املناطق املعروضة يف النموذج اخلاص بتعريف املناطق املتأثرة(واملعايري املستخدمة لتحديد املناطق املتأثرة ) واملقاطعات

  
  
  
  

 
 طبق عليه البياناتيرجى بيان أصغر سلم جغرايف تن
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 إىل ، وهل تنقح استناداً وتكراراً من البيانات مراراًاًميدانيُيتحقق بيانات مستقاة من االستشعار عن بعد، هل يف حالة استخدام 

 ]حرف أو رمز كحد أقصى ٥٠٠[امليداين التحقق يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن عملية امليداين؟ التحقق استنتاجات 
  

  
  
  

 
 ٥٠٠) [أي التدابري املتخذة وعمليات التحقق املضطلع هبا لضمان جودة البيانات(ما هي اإلجراءات املتبعة لضمان جودة البيانات 

 ]حرف أو رمز كحد أقصى
  

  
  
  

 
 أو الشخص املناسب الذي ميكن االتصال به/يرجى حتديد الوكالة املسؤولة عن مجع البيانات و

  
  
  
  

 
 م املؤشرقي/ نتائج- ٢الفرع 

 
يف خانة نوع الغطاء األرضي الذي ) (يرجى إيراد أمساء الفئات وفقا للتصنيف املستخدم يف حتديد فئات الغطاء األرضي ووضع عالمة 

 ويرجى إضافة ما يلزم من صفوف. نتاجية األراضي وتقدمون معلومات عنهإل اًتقييمبشأنه أجريتم 
  

    فئة الغطاء األرضي
يرجى بيان االسم وفقاً للنظام املعتمد يف       ( ١ ضيفئة الغطاء األر  

  )بلدكم
  

    ٢ فئة الغطاء األرضي
    ٣ فئة الغطاء األرضي
    ٤ فئة الغطاء األرضي
    ٥ فئة الغطاء األرضي
    ٦ فئة الغطاء األرضي
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يد فئات الغطاء األرضي، وتقدمي تقديرات يرجى إيراد أمساء الفئات لكل نوع من أنواع الغطاء األرضي، وفقا للتصنيف املستخدم يف حتد
 فيما يتعلق بإنتاجية كل فئة من فئات الغطاء األرضي وكل نظام من نظم استخدام األراضي

  

 السنة

فئة الغطاء 
  ١األرضي 

 يرجى بيان االسم(
 وفقا للنظام املعتمد

 )يف بلدكم
فئة الغطاء 

 ٢األرضي 
فئة الغطاء 

 ٣األرضي 
فئة الغطاء 

 ٤األرضي 
ة الغطاء فئ

 ٥األرضي 
فئة الغطاء 

 اجملموع ٦األرضي 

العدد أو   ه/ط  
  النسبة

العدد أو    ه/ط
  النسبة

العدد أو   ه/ط
  النسبة

العدد أو    ه/ط
  النسبة

العدد أو    ه/ط
  النسبة

العدد أو    ه/ط
  النسبة

العدد أو   ه/ط
  النسبة

٢٠٠٨               
٢٠٠٩               
٢٠١٠               
٢٠١١               
٢٠١٢               
٢٠١٣               
٢٠١٤               
٢٠١٥               
٢٠١٦               
٢٠١٧               
٢٠١٨               

  عدد األطنان يف اهلكتار =  ه/ط
  احملصول الرئيسي كنسبة مئوية من جمموع اإلنتاج= عدد األنواع، النسبة = العدد 
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استخدام /انات عن اإلنتاجية يف كل نظام من نظم الغطاء األرضيإذا مل تكن هناك معلومات مللء اجلدول أعاله، يرجى تقدمي أحدث البي

 األراضي
  

 السنة

فئة الغطاء 
  ١األرضي 

 يرجى بيان االسم(
 وفقا للنظام املعتمد

 )يف بلدكم
فئة الغطاء 

 ٢األرضي 
فئة الغطاء 

 ٣األرضي 
فئة الغطاء 

 ٤األرضي 
فئة الغطاء 

 ٥األرضي 
فئة الغطاء 

 اجملموع ٦األرضي 

العدد أو   ه/ط  
  النسبة

العدد أو    ه/ط
  النسبة

العدد أو   ه/ط
  النسبة

العدد أو    ه/ط
  النسبة

العدد أو    ه/ط
  النسبة

العدد أو    ه/ط
  النسبة

العدد أو   ه/ط
  النسبة

٢٠٠٠               
٢٠٠١               
٢٠٠٢               
٢٠٠٣               
٢٠٠٤               
٢٠٠٥               
٢٠٠٦               
٢٠٠٧               

  د األطنان يف اهلكتارعد =  ه/ط
  احملصول الرئيسي كنسبة مئوية من جمموع اإلنتاج= عدد األنواع، النسبة = العدد 

  
يرجى، عند و. استخدام األراضي/يرجى تقدمي ما لديكم من خرائط أو رسوم بيانية توضح إنتاجية كل نظام من نظم الغطاء األرضي

 النطاق مع  تظهرأو خريطة ذات استبانة عالية جدا) ١:٢٥٠٠٠٠> مثال ،ستبانةقليل اال (shape fileاإلمكان، إدراج ملف من نوع 
 )١:٢٥٠٠٠٠<مثال (حتديد الفئات الفرعية 

  
  
  
  

  
استخدام األراضي يف بلدكم مع ذكر أمساء الفئات وفقا للتصنيف /يرجى إيراد تقييم إلنتاجية كل نظام من نظم الغطاء األرضي

 اء األرضياملستخدم يف حتديد فئات الغط
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  استقرار  تراجع  تزايد  فئة الغطاء األرضي

عدم وجود 
حالة /بيانات

  غري معروفة
يرجى بيان االسم وفقاً للنظام املعتمد      ( ١ فئة الغطاء األرضي  

  )يف بلدكم
        

          ٢ فئة الغطاء األرضي
          ٣ فئة الغطاء األرضي
          ٤ فئة الغطاء األرضي
          ٥ فئة الغطاء األرضي
          ٦ فئة الغطاء األرضي

          )يرجى التحديد(غري ذلك 
  

    
ما هي األسئلة الرئيسية اليت يساعد مؤشر إنتاجية األراضي يف اإلجابة عليها؟ يرجى اإلشارة إىل األولويات الوطنية يف جمايل السياسة 

 العامة واإلبالغ فيما يتعلق بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف
  

  
  

  
  تفسري املؤشر- ٣ رعالف
  

 )وصف موجز(يرجى إيراد تفسري لألشكال والرسوم البيانية واخلرائط 
  

  
  

  
 يرجى ذكر األسباب املمكنة وراء االجتاهات التصاعدية أو التنازلية

  
  
  

  
 ما هي أوجه قصور املؤشر املستخدم أعاله؟

  
  
  

  
 ) كلمة كحد أقصى٥٠٠(هذه العملية من ة يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن الدروس الرئيسية املستخلص
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  االستنتاجات والتوصيات  - ثالثاً  
، اليت ICCD/COP(10)/CST/INF.6بعد النظر يف هذه الوثيقة باالقتران مع الوثيقة          -٢٦

تتضمن الدليل املنهجي لإلبالغ عن مؤشري تقييم األثر اإللزاميني واملقاييس املرتبطة هبما،            
، الـذي يـشمل     ICCD/COP(10)/INF.9ن مع املسرد الوارد يف الوثيقة       وكذلك باالقترا 

املتألفة  للمصطلحات والتعاريف املستخدمة يف صياغة اجملموعة الفرعية         يشمل مسرداً  فيما
 .تقييم األثرل نمؤشريمن 

 :ومع مراعاة ما يلي  -٢٧

ن ُوضعت مناذج اإلبالغ عن مؤشرات تقييم األثر اليت تستخدمها البلدا           )أ(  
األطراف املتأثرة واخُتربت من خالل عمليات جتريبية لتتبع مؤشرات تقييم األثـر علـى           

 الصعيد الوطين؛

سُتتاح الدروس املستخلصة واالستنتاجات والتوصيات املنبثقة عن هذه          )ب(  
 .العملية، بعد انتهاء الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف

 : مبا يلي مؤمتر األطرافتود جلنة العلم والتكنولوجيا أن توصيقد   -٢٨

 يعتمد بصفة مؤقتة مشروع مناذج اإلبالغ الواردة يف هذه الوثيقة؛أن   )أ(  

يعهد إىل األمانة بتنقيح هذه النماذج لُتستخدم يف املرحلة الثانية من           أن    )ب(  
 إىل االستنتاجات والتوصيات املنبثقة     مراحل عملية اإلبالغ واالستعراض الرابعة، استناداً     

 لعملية التجريبية لتتبع مؤشرات تقييم األثر؛عن ا

يطلب إىل األمانة أن تتيح الدليل املنهجي لإلبالغ عن مؤشري تقييم           أن    )ج(  
، ICCD/COP(10)/CST/INF.6األثر اإللزاميني واملقاييس املرتبطة هبما الوارد يف الوثيقـة          

، جبميع ICCD/COP(10)/INF.9 عن مسرد املصطلحات والتعاريف الوارد يف الوثيقة      فضالً
 لغات األمم املتحدة وتنشرمها على املوقع الشبكي اخلاص باتفاقية مكافحة التصحر؛

  عامـاً  املبادئ التوجيهية لإلبالغ ومنوذجـاً    إتاحة  يطلب إىل األمانة    أن    )د(  
تبقى من مؤشرات تقييم األثر اليت وافق عليها مؤمتر األطراف بصفة مؤقتة يف دورتـه                ملا

  . اختيارياًإدراجها يف تقارير البلدان املتأثرة أمراًاعترب  ولكنه التاسعة،

        


