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  مؤمتر األطراف
  جلنة العلم والتكنولوجيا
  الدورة احلادية عشرة

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٠- ١٧ويندهوك، ناميبيا، 
   من جدول األعمال املؤقت٣البند 

يف تنفيذ   املُحرز مة بشأن أفضل الطرق لقياس التقدم     قداملشورة امل 
   من االستراتيجية٣ و٢ و١األهداف االستراتيجية 

 ١تنقيح جمموعة مؤشرات تقييم األثر فيما يتعلق باألهداف االستراتيجية              
  توصيات فريق اخلرباء التقنيني االستشاري املخصص. ٣ و٢و

  مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
إنشاء فريق استشاري خمصص    ،  ١٠-م أ /١٩مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره     قرر    

سند إليه مهمة احلفاظ على استمرار اإلسهام        تُ ،)الفريق االستشاري  (مؤلف من خرباء تقنيني   
التشاركي املتكرر لألوساط العلمية، وجهات التنسيق الوطنية، واملراسلني املعنـيني مبجـال            

  .ورصد اآلثار وتقييمها) مؤشرات األثر(ح مؤشرات تقييم األثر  يف تنقي،العلم والتكنولوجيا
بيانـات  ) أ: (وتتضمن هذه الوثيقة توصيات الفريق االستشاري مشفوعة مبا يلي          

املبادئ ) ب(األساس املنطقي اليت توضح كيفية توصل الفريق االستشاري إىل استنتاجاته؛           
بشأن السبل اليت ميكن من خالهلـا       ائح  تشتمل على مزيد من النص    التوجيهية للتنفيذ اليت    

وقد تود جلنة   .  إذا وافق عليها مؤمتر األطراف     ،ق التوصيات للبلدان األطراف املتأثرة أن تطبّ    
العلم والتكنولوجيا أن تستعرض هذه التوصيات وتناقشها وتقدم فيما بعد مقترحات كي            

  .يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة
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  مقدمة  -أوالً  

  املعلومات األساسية والوالية  -ألف  
ـ      قرر مؤمتر األطراف، يف دورته العاشرة،         -١ ن إنشاء فريق استشاري خمصص مؤلف م

سند إليه مهمة احلفاظ على استمرار اإلسهام التشاركي         تُ ،)الفريق االستشاري  (خرباء تقنيني 
نسيق الوطنية، واملراسـلني املعنـيني مبجـال العلـم          املتكرر لألوساط العلمية، وجهات الت    

  .ورصد اآلثار وتقييمها) مؤشرات األثر(والتكنولوجيا يف تنقيح مؤشرات تقييم األثر 
، أُسندت إىل الفريق االستشاري مهمة دراسة القـضايا         ١٠-م أ /١٩ووفقاً للمقرر     -٢

  :األساسية األربع التالية
املناطق املتأثرة تعييناً عملياً، مبا يف ذلك تقييم        حتديد أفضل هنج علمي لتعيني        )أ(  

  الكيفية اليت جرى هبا التعيني يف أثناء عملية التتبع التجريبية؛
إحداث آلية أو إطار يشجع البلدان األطراف على حتديد مؤشرات األثـر              )ب(  

ي املبذول  ذات الصلة وطنياً وحملياً ويدمج هذه املؤشرات يف مسامهة األطراف يف اجلهد العامل            
  من أجل تقييم األثر؛

مع مراعـاة   األثر املعتمدة بصورة مؤقتة،     مواصلة تنقيح جمموعة مؤشرات       )ج(  
الوطنية ونتائج االستعراض العلمي والدروس املستفادة من تطبيق البلـدان األطـراف            القيود  

، مـن  ٢٠١٢م عـا املتأثرة هلذه املؤشرات يف عمليات التتبع التجريبية ويف عملية اإلبالغ يف    
، وقابلة للتطبيق عاملياً وفعالة من      جمديةأجل حتديد مؤشرات األثر اليت تشكل أفضل جمموعة         

  حيث التكلفة؛
وضع هنج ذي أساس علمي لدمج وحتليل وتفسري املعلومات املتعلقة مبؤشرات             )د(  

علـى إتاحـة    األثر، حىت تكون اجملموعة الكاملة من مؤشرات األثر، عند تناوهلا كلياً، قادرة             
  .معلومات وجيهة وطنياً ميكن تنسيقها واستخدامها إلنتاج تقييمات أساسية إقليمية وعاملية

وعقب إعالٍن عن طلب خرباء، أنشئ الفريق االستشاري عرب عملية اختيار جـرت يف                -٣
وعقـد  . ٢٠١٢مايو  / أيار ٣٠ و ٢٩يومي  ) اللجنة(أثناء اجتماع مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا       

 ٢١ ، واجتماعه الثاين يومي   ٢٠١٢يوليه  / متوز ٢٤ و ٢٣ريق االستشاري اجتماعه األول يومي      الف
، يف بون بأملانيا، بدعم مايل من حكوميت إسـبانيا ومجهوريـة            ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٢٢و

عن ) ICCD/CST(S-3)/5 يرِد يف الوثيقة  (وقُدم تقرير مرحلي    . كوريا، يف إطار مبادرة تشانغوون    
 الذي اضطلع به الفريق االستشاري يف أثناء انعقاد الدورة االستثنائية الثالثة للجنة، حيث              العمل

انظر املرفق األول هلذه الوثيقة     (عرض رئيس الفريق االستشاري وأعضاء فريق التحرير التابع له          
. توصـيات الفريـق االستـشاري األوليـة       ) لالطالع على قائمة أعضاء الفريق االستشاري     
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دورة االستثنائية الثالثة للجنة، قُدمت هذه التوصيات األولية إىل مجيع جهات التنسيق            ال وعقب
.  واجلهات املعنية األخرى للتعليـق عليهـا  املعنيني مبجال العلم والتكنولوجيا الوطنية واملراسلني   

وأخذ الفريق االستشاري يف االعتبار، عند صياغة توصياته النهائية، تعقيبات األطراف خـالل             
  .الدورة االستثنائية الثالثة للجنة والتعليقات الواردة خالل فترة التشاور الالحقة

ووفقـاً  . وتتضمن هذه الوثيقة التوصيات النهائية الصادرة عن الفريـق االستـشاري          -٤
، )هي قيد اإلعداد  (، ُتشفَع التوصيات بورقة عمل مستعرضة من النظراء         )١(الختصاصات الفريق 
يف املوقع الـشبكي    ) باإلنكليزية فقط (ة العلمية للتوصيات؛ وستتاح الورقة      تشكل قاعدةَ األدل  

  .قبل الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف) االتفاقية(التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 
وتستند استنتاجات الفريق االستشاري يف املقام األول إىل جمموعة مـن مؤشـرات               -٥

األطراف مؤقتاً، وإىل إطار مؤشرات ُنقح من خالل عملية تكراريـة           األثر وافق عليها مؤمتر     
 خرباء تقنـيني يف الفتـرة املمتـدة مـن           ١٠٤الستعراض نظراء علمي مشل مدخالت من       

وُتعرض أهم  ). ICCD/COP(10)/CST/2الوثيقة   (٢٠١١مايو  / إىل أيار  ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول
شرات األثر وبإطار املؤشـرات يف املرفـق        استنتاجات العملية التكرارية املتصلة مبجموعة مؤ     

وباإلضافة إىل ذلك، وضع الفريق االستشاري فهرساً يبني املـصطلحات          . الثاين هلذه الوثيقة  
  .الرئيسية، يرِد يف املرفق الثالث

  اعتبارات عامة  -باء  
مبوازاة القضايا األساسية األربع اليت أُسندت إىل الفريق االستشاري مهمة دراستها،             -٦
  . أدناه١٣-٧كن تقدمي بعض املالحظات، على النحو الوارد يف الفقرات مي
وعموماً، سيتطلب تقييم تأثري تنفيذ االتفاقية استناداً إىل األهداف االستراتيجية للخطة             -٧

) ٢٠١٨-٢٠٠٨(وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقيـة            
 املؤشرات املطلوبة   ختتلف عن ) املقاييس البديلة /املقاييس( من املؤشرات    ، جمموعةً )االستراتيجية(

  ).Sommer et al., 2011(تدهور األراضي واجلفاف /لتوصيف املناطق املتأثرة بالتصحر
ومن الناحية املفاهيمية، تبلغ األهداف االستراتيجية من االتساع ما يكفي العتبارها             -٨

  .عدة مؤشرات لتقييم درجة إجنازهامتعددة األبعاد، وتتطلب من مث 
ومع ذلك، يستحيل يف الواقع الوفاء متاماً باألهداف االستراتيجية الثالثة يف الوقـت               -٩

نفسه، ألهنا متضاربة؛ فعندما تقترب النظم اإليكولوجية من مرحلة النضج، ُيستخدم صـايف             
ينتجـوا أي شـيء دون      إنتاجيتها األولية للحفاظ على جتدد هياكلها، وال ميكن للبشر أن           

. تبسيط هذه اهلياكل والتسبب يف تدهورها، كما يتبني من تاريخ الزراعة وتربيـة املاشـية              
__________ 

)١( <http://www.unccd.int/en/programmes/Science/Monitoring-Assessment/Documents/TOR_AGTE_ 
impact-indicators.pdf>.  
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ومن القـضايا   . ويستدعي هذا التضارب األخذ بقدر من املفاضلة بني األهداف االستراتيجية         
إحـالل  : اليت ينبغي، يف مجلة أمور، تناوهلا يف هذا الصدد بروز نوع ثان من املفاضلة هـو               
  .التوازن بني الشواغل احمللية والشواغل العاملية يف جمال اإلدارة املستدامة لألراضي

وبغية تتبع التقدم احملرز يف الوفاء باألهداف االستراتيجية، يلزم األخذ بنهج متـسق               -١٠
  :للرصد والتقييم، يتألف من ثالث وحدات هي

  حملية؛/مؤشرات عاملية ووطنية  )أ(  
  هيمي يسمح بتكامل املؤشرات؛إطار مفا  )ب(  
  .احمللي/آليات حتديد املؤشرات وإدارهتا على املستوى الوطين  )ج(  

ويتيح تلك الوحدات    بني   تفاعالًُيوجد  وينبغي تصميم هنج الرصد والتقييم على حنو          -١١
تـدهور األراضـي    /عمليات التـصحر  ل للتصديقاعدة املعلومات واملعارف الالزمة     حتسني  

واالتفـاُق علـى   . مجيع املستويات، واإلبالغ عن التقدم احملرز يف هذا الصدد   واجلفاف على 
تعيني عملي للمناطق املتأثرة شرطٌ ال بد منه لتركيز اإلجراءات املتخذة واإلبالغ عن التقـدم        

  .تدهور األراضي واجلفاف/احملرز يف مواجهة عمليات التصحر
وعة حملياً، أي النُّبذ املوثقة للنجاحات      املوض" التوصيفات السردية "واألمثل أن تتيح      -١٢

واإلخفاقات يف موقع معّين مهدد بالتصحر وما يرتبط به من عمليات، املعلومات واملعـارف       
وينبغي دعـم إعـداد     . تدهور األراضي واجلفاف  /الالزمة لفهم ديناميات عمليات التصحر    
اين واإلدارة، ومؤازرتـه    احليز املك خمتلف مستويات   التوصيفات السردية بنظام تنسيق يشمل      

باملوارد الكافية، كي تتسم تلك التوصيفات باجلودة الالزمة إلثراء الفهم احمللي لنظم تدهور             
األراضي والتصحر، والتخطيط لسياسات التخفيف والتكيف احمللية، وضخ أفكار ومفـاهيم           

مل ضـرورة   جديدة ُتمكِّن هنج الرصد والتقييم من التطور والتكيف مع األوضاع، مبا يـش            
  .استحداث مؤشرات جديدة

  اليت تشكل عينـة    باردةالبؤر  الساخنة و البؤر  للإعداد توصيفات سردية    ويربز دور     -١٣
ـ ك) ألف أدناه -انظر الفرع ثانياً  ( وحتديثها باستمرار    ، يف كل بلد   منوذجية صدر رئيـسي   م

ـ   اليت  ) الوثائق واملسوح األرضية  (للمعلومات احمللية    بلـدان األطـراف     ال اميكن أن تتقامسه
  . يف التقييمات العامليةاوتستخدمه

  التوصيات واملبادئ التوجيهية للتنفيذ  -ثانياً  
يدعو الفريق االستشاري اللجنة إىل أن حتيل إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلاديـة                -١٤

وترِد توصـيات   .  الواردة يف الفروع من ألف إىل واو أدناه        ١٤ إىل   ١عشرة التوصيات من    
بيانات األساس املنطقي اليت توضح كيفية توصـل        ) أ: (ق االستشاري مشفوعة مبا يلي    الفري
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املبادئ التوجيهية للتنفيذ اليت تقدم مزيداً من املشورة     ) ب(الفريق االستشاري إىل استنتاجاته؛     
ق التوصيات إذا وافق عليها     بشأن السبل اليت ميكن من خالهلا للبلدان األطراف املتأثرة أن تطبّ          

  .ؤمتر األطرافم

  التعيني العملي للمناطق املتأثرة  -ألف  
ُيحتمل أن يؤدي اختالف الظروف والقدرات والبيانات احمللية املتاحة داخل البلـد              -١٥

. الواحد ومن بلد إىل آخر إىل إعاقة مشاركة مجيع البلدان املتأثرة يف تعيني املنـاطق املتـأثرة           
ودورة اإلبـالغ  ) Schulte-Herbrüggen et al., 2012(وُتبني حمصلة عملية التتبع التجريبيـة  

 ICCD/CRIC(11)/8-ICCD/CST(S-3)/6الوثيقتـان    (٢٠١٣-٢٠١٢واالستعراض للفتـرة    
أن العائق األساسي هو االفتقار إىل بيانات مكانية واضـحة تتعلـق            ) ICCD/CRIC(11)/15و

ه العملية لنجـاح اخلطـوة      فال بد من مشاركة كل بلد طرف متأثر يف هذ         . باملناطق املتأثرة 
األوىل صوب صياغة استراتيجيات وسياسات ملكافحة التصحر، وال ُيستصوب، استناداً إىل           

. األسباب املذكورة أعاله، اتباع ُنهج مفرطة الطموح إزاء البيانات الالزمة ودرجة تعقـدها            
ان وتتطلب أقـل  وينبغي أن تكون منهجيات حتديد املناطق املتأثرة وتعيينها بسيطة قدر اإلمك   

ومع ذلك، ينبغي أن تتيح إجراءات التعيني إطاراً يسمح بالوصل بـني            . ميكن من بيانات  ما  
تـدهور  /التطبيقات داخل البلد الواحد وفيما بني البلدان، وميكّن من اإلبالغ عن التـصحر            

  .األراضي واجلفاف على الصعيد العاملي

  ١التوصية     

  : على مرحلتنييوصى بأن ُتنفَّذ عملية التعيني  
فتقوم البلدان األطراف املتأثرة بتعيني . ينبغي أن تكون املرحلة األوىل إلزامية  )أ(  

وباإلضافة إىل  . املناطق املتأثرة مستخدمة يف ذلك تلقائياً تعريف االتفاقية لألراضي اجلافة         
ت يف حد   ذلك، ميكن أن تعّين األطراف املتأثرة أيضاً مناطق متأثرة بتدهور األراضي ليس           

  ذاهتا أراضي جافة؛
هتدف املرحلة الثانية إىل مواصلة تقسيم املنطقة املتأثرة إىل األنواع التاليـة              )ب(  

وينبغي أن تكون هذه العملية اختياريـة وُتتـرك      . اليت تعكس مراحل خمتلفة من التصحر     
  :لألطراف صالحية توصيفها

  خاطر احملدقة هبا؛مناطق ُيحتمل تأثرها، ولكن ال توجد أدلة على امل  ‘١‘
  مناطق معرضة خلطر التأثر؛  ‘٢‘
  مناطق متأثرة فعالً؛  ‘٣‘
تصحر (مناطق تأثرت سابقاً، ولكن ال توجد فيها حالياً عوامل التصحر             ‘٤‘

  ).موروث
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  األساس املنطقي  )أ(  
وال سيما الفريق (تعكس املناقشات اليت جرت يف إطار املؤمتر العلمي األول لالتفاقية        -١٦
الطرق املتكاملة لرصد وتقيـيم عمليـات التـصحر وتـدهور األراضـي             "امل األول،   الع

. ، إمكانية إدراج جماالت أخرى، فضالً عن التصحر، يف تعيني املناطق املتـأثرة         )٢(")وعواملها
واكتسبت هذه القضية زمخاً سياسياً من خالل الدعوة أثناء مؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة         

األراضي يف سياق التنمية    حتقيق تثبيت إمجايل لتدهور     إىل  ) ٢٠+ريو (٢٠١٢املستدامة لعام   
 ٢٠+الوثيقة اخلتامية ملـؤمتر ريـو     (املستدامة، ورصد تدهور األراضي على الصعيد العاملي        

غـري أن الـضوابط     . )٣() على التـوايل   ٢٠٧ و ٢٠٦، الفقرتان   "املستقبل الذي نصبو إليه   "
امليـاه  سد يف طائفة من العوامل اليت تتراوح بني نـدرة     تتجاألساسية ملراقبة تدهور األراضي     

املياه ونقص وفرط ، )اليت تقتصر عليها عملية التعيني حالياً(وفرط اإلشعاع يف األراضي اجلافة 
ويعين ذلك أن األمناط الوظيفية للنظام اإليكولوجي       . اإلشعاع يف املناطق ذات املناخ الرطب     

  .مة لألراضي ميكن أن تكون خمتلفةومفاهيم وأساليب اإلدارة املستدا

  املبادئ التوجيهية للتنفيذ  )ب(  

  تعيني حدود األراضي اجلافة  ‘١‘  
ُيقترح لتعيني حدود األراضي اجلافة استخدام مؤشر تكاملي بسيط ومقبول عاملياً، مثل              -١٧

 ).UNEP, 1992) (ة بالتبخر النتحي املمكنـأي متوسط التهطال السنوي مقارن(مؤشر القحولة 
مؤشر القحولة  < ٠,٠٥(وينبغي أن تكون ِقيم املؤشر ضمن احلدود املقبولة يف االتفاقية           

  .، اليت تشمل فئات املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة)٠,٦٥ <
الرقمية ملؤشر القحولة اسـتخداُم     لتبيان الطبقات   ومن بني اخليارات املنهجية املتاحة        -١٨

وتتراوح خيارات االسـتبانة املكانيـة      . للسالسل املناخية )  سنة ٣٠هي   (مدة زمنية موحدة  
استخدام الطبقات الرقمية احملتسبة أصالً للمعدالت السنوية أو القيم العادية          ) أ(والزمانية بني   

اسـتخدام  ) ب(خوارزمية التبخر النتحـي املمكـن، و  ضبط قائم على ملؤشر القحولة دون  
واسـتيفاء  ألولية املستمدة من حمطات األرصاد اجلوية واسـتنتاج         سالسل البيانات املناخية ا   

كل شهر من فترة السنوات الثالثني،  والطبقات املكانية لكل عنصر من عناصر مؤشر القحولة  
ومثة طائفة مـن اخليـارات      . خوارزمية التبخر النتحي املمكن   االستعانة بضبط قائم على     مع  

وإن كـان اخليـار التلقـائي       . ات القطرية أو العاملية   ستعمل مجيعها قواعد البيان   تالوسيطة،  
االستبانة يف كثري   وتناهز  . يتطلب أية قدرة بعينها، فإن مستخدمه ال ميكنه مراقبة أي شيء           ال

، وهو رقم ضئيل بالتأكيد ولكنه مقبـول لـدى          ) كلم ٥٠حوايل  ( درجة   ٠,٥من األحيان   
ويتطلب أكثر اخليارات تطوراً القدرة على      . ةمراعاة معاِمالت التدرج املكاين للتقلبات املناخي     

__________ 

)٢( <http://dsd-consortium.jrc.ec.europa.eu/php/index.php?action=view&id=150>. 
 .٦٦/٢٨٨قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  )٣(
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)  كلم٨اليت تبلغ عادة حوايل (إدارة نظم املعلومات اجلغرافية، ويسمح مبراقبة درجة االستبانة        
  . االستيفاء املكاينواألخطاء من خالل 

النهج التلقـائي األدىن، علـى أن توصـى األطـراف           ) أ(وُيقترح أن ُيعترب اخليار       -١٩
، ممـا يـسمح   )ب( بناء قواعد البيانات املناخية اخلاصة هبا باستعمال اخليـار  باالستثمار يف 

وينطوي وجود طبقة مناخية واحدة سـنوياً علـى         . بتحديد التقلب السنوي ملؤشر القحولة    
إمكانية إدراج عنصر من عناصر التقلب الزماين يف عملية التعيني، األمر الذي يضيف مصدر              

توافقاً غـري ملـزم بـني       ) ب (اخليارويتطلب استخدام   .  الثابتة هاماً إىل التقييمات  إشكال  
على خوارزمية للتبخر النتحي املمكن حتقق أقصى استفادة من التكاليف وتـضمن            األطراف  

  .أكرب قدر من الدقة
وصالٌت حتيل إىل   ) ٨انظر التوصية   (وسُتتاح على بوابة توصيات الفريق االستشاري         -٢٠

منهجية بشأن خمتلف اخليارات املتعلقة بتقدير التبخر النتحي املمكن         بيانات فوقية وتوجيهاٌت    
  .مؤشر القحولةوتبيان 

  التمييز بني أنواع املناطق املتأثرة  ‘٢‘  
ق املتـأثرة األطـراَف علـى حتديـد إجـراءات          ـيساعد التمييز بني أنواع املناط      -٢١

ألربعـة املـشار إليهـا يف       ومتييزاً بـني األنـواع ا     . والتكيف اليت ينبغي اختاذها    التخفيف
معـدالت  جيمع بني   ، ُيقترح استخدام مزيج     )انظر اإلطار أعاله  ) (‘٤‘-‘١‘()ب(١ التوصية

يف اإلقلـيم املعـين؛     والبيانات املُسجَّلة ألثرها     االجتماعي واالقتصادي    تغري عوامل الضغط  
اخلاص بتقيـيم   نظام املراقبة   مشروع  "موقع  ترد يف   وميكن الرجوع إىل جتربة يف هذا الصدد        

ويسمح حتديد معدالت تغـري عوامـل الـضغط    . SURMODES (2000) "التصحر ورصده
بتقسيم منطقة األراضي اجلافـة إىل ثالثـة        ) خالل عقد من الزمن   (االجتماعي واالقتصادي   

، )املناطق املعرضة للخطر أو البؤر الساخنة     (املناطق املعرضة لضغط متزايد بشدة      : هيأقسام  
، واملناطق اليت   )التصحر املوروث أو البؤر الباردة    ( اختفت فيها عوامل التصحر      واملناطق اليت 

. مل يتغري فيها الضغط كثرياً، وال تزال من مث على حاهلا األصلي، أي مناطق ُيحتمل تأثرهـا                
الباردة فرصة للشروع يف وضع توصيفات سردية، مما من شأنه أن        /ويتيح توثيق البؤر الساخنة   

ومن مث، ُيستصوب أن يكون هناك تفاعـل  . واملقارنة بني البلدانضبط النطاق ُيحّسن عملية   
"  االسـتجابة –البشري والبيئـي   األثر - احلالة  - الضغط   -القوى احملرِّكة   "مبكر مع إطار    

  ).انظر الفرع جيم أدناه) (DPSheIRطار اإل(
 كانت البؤر الساخنة منـاطق      واآلثار احلالية يف األراضي، املوثقةُ بناًء على حتديد ما إذا           -٢٢

الدراسـات  ‘ ١‘: متأثرة بالفعل والبؤر الباردة مناطق يف طور التعايف، ُتسجَّل من خالل ما يلـي             
 املتعلقة بوظائف التربة ومدى تـأثر امليـاه؛       الداعمة  احلمالت امليدانية   ‘ ٢‘االستقصائية الصادرة؛   

 وطبقات  عاملية بتحديد مستجمعات املياه   ويف هذه احلالة ميكن أن تسمح املعلومات والتطورات ال        
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األدلة على  ‘٣‘؛ )IWRM, 2000; WHYMAP, 2000(املياه اجلوفية حيث توجد البؤر الساخنة 
اسـتخدام  ‘ ٤‘ تربية املاشية واألنشطة االسـتخراجية؛    /التغريات السريعة يف استخدام األراضي    

هات كثافة الغطاء النبايت بعد إزالة آثار       لتقييم اجتا ) عند توافر القدرات  (مرافق االستشعار من بعد     
وتشكل الدراسات االستقصائية امليدانية خطوة أساسية وتتطلب فريقـاً         . تقلب معدالت التهطال  

صغرياً من اخلرباء املواضيعيني يقودهم خبري عام قادر على اسـتنباط تشخيـصات ومتالزمـات               
وميكن االطـالع    .يف تقارير األطراف  باستخدام األوصاف واملؤشرات السردية، ُيتوخى إدراجها       

 - هج وتكنولوجيـات احلفـظ  الدراسة العاملية لُن (WOCAT-LADA-DESIRE (2008)على ُنهج 
)  التصحر واستصالح األراضي   مشروع التخفيف من   - تقييم تدهور األراضي يف املناطق اجلافة     

  .ضي واجلفافتدهور األرا/باعتبارها مصادر منهجية لتقييم اآلثار احلالية للتصحر
اعتماداً شديداً على تغريات نظام اسـتخدام األراضـي،         ‘ ٣‘ويعتمد النشاط رقم      -٢٣
  .يعين ضرورة مواءمة التصنيفات اليت تأخذ هبا األطراف هلذا النظام مما
اإلجراء الواضح الوحيد حىت اآلن لتقييم اجتاهات كثافـة         ‘ ٤‘ويقترح النشاط رقم      -٢٤

وتسمح التطـورات  .  آثار تقلب معدالت التهطال من سنة إىل أخرى   الغطاء النبايت بعد إزالة   
 Bai et al., 2010; Brabant, 2008; CSFD, 2010; del Barrio et al., 2010; State(األخـرية  

Forestry Administration P.R. China, 2008; Ajai et al., 2009; Cherlet et al., 2012 ( باختيار
  .د األرضاملنهجيات املناسبة لرص

وستشكل نتائج هذه العملية، اليت ُتنفَّذ على مـرحلتني لتعـيني املنـاطق املتـأثرة                 -٢٥
وإذا جنحـت   . وتوصيفها قطرياً، تقييماً متيناً وموثقاً جيداً حلالة التصحر واجتاهاته يف البلدان          

ميم نشاط  العملية، ُيقترح أن ُتختار من ضمن املتغريات املستخدمة جمموعةٌ من املتغريات لتص           
للرصد العاملي بغية توفري معلومات عن املسارات العاملية السائدة قطرياً، وهو ما قد يكـون               
بدوره منطلقاً لنظام رصد عاملي حقيقي يتماشى مع مفهوم نظام عاملي لرصد األراضي اجلافة              

)Verstraete et al., 2011 .(ؤشرات وينبغي أن تتوخى هذه العملية التفاعل مع إطار تكامل امل
انظر الفـرع   (لترشيد املعلومات واملعارف املوجهة إىل صناع القرار على خمتلف املستويات           

  ).جيم أدناه

  اجلمع بني متغريات التعيني  ‘٣‘  
بغية اجلمع بني املتغريات املعروضة باستبانات مكانية خمتلفة عنـد تعـيني املنـاطق                -٢٦

بيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية، ُيقترح    املتأثرة، وكذلك عند دمج العوامل واملؤشرات ال      
الربط بني تلك املتغريات عن طريق نظم استخدام األراضي، ألن هذه النظم غالباً ما ُتعـرض             

  .بنفس االستبانة املكانية اليت ُتعرض هبا املتغريات البيوفيزيائية
الواقعة   املناطق املتأثرة أو   القريبة من ) مثل اجلبال (ويف حالة املناطق الصغرية غري املتأثرة         -٢٧

داخلها، ُيقترح اعتماد معايري التعيني ذاهتا لكال النوعني من املناطق، ألن املناطق غري املتأثرة غالباً               
  .ُتستخدم يف املناطق املتأثرة) املياه والقوى العاملة وغريها(ما تكون مصادر ملوارد شىت 
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  رصد اجلفاف  ‘٤‘  
ظاهرة معقدة للغاية، ومن مث ال ينصب عليه التركيز يف          ) هأو احتمال وقوع  (اجلفاف    -٢٨

)  أعـاله  ١٩انظر الفقرة   (وُيقترح يف املقابل اعتبار تقلب املناخ       . عملية تعيني املناطق املتأثرة   
فاجلفاف ينتج عن تقلـب معـدالت       . املناخي يف اجلفاف  بديالً للعنصر   /مقياساً غري مباشر  

ستعملني وتوافر اآلليات التنظيمية الطبيعية أو االصطناعية،       التهطال ويتغري من جراء طلبات امل     
  .وكثرياً ما تؤدي تقلبات اجلفاف املزمنة إىل التصحر. لتربةلومن جراء اخلصائص املائية 

  احمللية/املؤشرات العاملية والوطنية  -باء  

  ٢التوصية   -١  

مؤشر تقيـيم   "و  أ" (مؤشر األثر "بدالً من   " مؤشر التقدم "يوصى باستخدام عبارة      
، عندما يكون املقصود هو املؤشرات املستعملة لتتبع التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية )"األثر

  .استناداً إىل األهداف االستراتيجية
  

  األساس املنطقي    
، يف سياق تتبع التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية اسـتناداً           "األثر) مؤشر"(تؤدي عبارة     -٢٩

 -القوى احملرِّكة   االستراتيجية، معىن خيتلف عن معناها يف سياق إطار مؤشرات          إىل األهداف   
، الذي هو عنصر رئيسي مـن إطـار         )DPSIRإطار   ( االستجابة -  األثر - احلالة   -الضغط  

ففي احلالة األوىل، ُيقصد من تلك العبارة قياس تأثري تنفيذ االتفاقية           . املؤشرات املقبول مؤقتاً  
جزءاً من سلسلة العالقات " األثر"هداف االستراتيجية؛ ويف احلالة الثانية، يكون  استناداً إىل األ  

  .ودرءاً للبس، ُيقترح استخدام مصطلح جديد. DPSIRالسببية القائمة يف إطار 

  ٣التوصية   -٢  

عُتمـدت مؤقتـاً مبوجـب      يوصى بأن ختضع جمموعة مؤشرات األثر الـيت ا          
، ملزيـد مـن     )٤( عملية استعراض نظراء علمي    ، وُنقحت عن طريق   ٩-م أ /١٧ املقرر

وميكن أن . التنقيح، لُتشكل اجملموعة الدنيا من املؤشرات العاملية الواردة يف اجلدول أدناه       
تتاح للبلدان األطراف املتأثرة، عن طريق بوابة نظام استعراض األداء وتقيـيم األثـر،              

ت عاملية؛ وينبغي بعد ذلـك      مقياس بديل تستند إىل منتجا    /تقديراٌت وطنية لكل مقياس   
حملياً /حمتسبة وطنياً /التحقق منها وحتسينها، أو االستعاضة عنها باستخدام بيانات مستقاة        

  باتباع املنهجية املبّينة يف بوابة توصيات الفريق االستشاري) ُتجّمع عند االقتضاء(

__________ 

 ).١٤ و١٣الفقرتان  (ICCD/COP(10)/CST/2انظر الوثيقة  )٤(
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  التنقيحات املقترحة جملموعة مؤشرات األثر املعتمدة مؤقتاً    

  الوصف  املقاييس البديلة/ملقاييسا  املؤشر
 /مصدر البيانـات احملتمـل    

  املنهجية املرجعية
  حتسني سبل عيش السكان املتأثرين: ١اهلدف االستراتيجي 

أو القيمـة   (شدة الفقر   
  )جوة الفقرالتربيعية لف

  أو

يراعي املسافة الفاصلة بـني     
الفقراء وخط الفقر وأوجـه     

  التفاوت بني الفقراء

اجتاهات معدالت السكان     )ب( )أ(منهجية البنك الدويل
الذين يعيشون دون خـط     

أو التفاوت  /الفقر النسيب و  
  يف الدخل يف املناطق املتأثرة

بديل عن مقياس شدة الفقـر        التفاوت يف الدخل
يف البلدان اليت مل يُعد فيهـا       
الفقر مشكلة؛ وهبذا املعـىن     

 ١يكون اهلدف االستراتيجي    
  قد حتقق بالفعل

منظمة التعاون والتنمية   منهجية  
  )ج(يف امليدان االقتصادي

ــسائدة يف  ــات ال االجتاه
احلصول على مياه الشرب    

  املأمونة يف املناطق املتأثرة

نسبة الـسكان الـذين     
يستخدمون مصادر مياه   

  شرب حمسنة

ُيعرَّف مصدر مياه الـشرب     
احملسَّن باعتباره مصدراً حممياً    
من التلوث اخلـارجي عـن      

ساكن بشبكات  طريق ربط امل  
املياه، والصنابري العامة، واآلبار    
املسبورة، واآلبـار احملفـورة     

ون احملمية، ومياه   احملمية، والعي 
  املطر، وغريها

منهجية برنامج الرصد املشترك    
بني منظمة الـصحة العامليـة      

 امليـاه   اتواليونيسيف إلمداد 
  )د(واملرافق الصحية

  م اإليكولوجية املتأثرةحتسني حالة النظ: ٢اهلدف االستراتيجي 
االجتاهات السائدة يف بنية    

  الغطاء األرضي
ُيقصد به توزيع أنواع الغطاء       بنية الغطاء األرضي النبايت

األرضي اليت تثري أكرب شاغل     
فيما يتعلق بتدهور األراضي    

باســتثناء املــساحات  (
ــطناعية ــيف ) االص بتوص

ة املكانيـة للغطـاء     ـالبني
 أن  األرضي النبايت؛ وينبغـي   

يشمل فئات املوئل الطبيعي    
  وحيددها

مستمد من منتجات من قبيل     
GlobCover

 أو منتجات   )و( )ه(
قيد التطوير   أصغر استبانة هي  

)Gong et al., 2013( ويقـوم  ؛
على تصنيفات الغطاء األرضي    

مثل نظام تصنيف   (املعمول هبا   
الغطاء األرضي املشترك بـني     
منظمة األمم املتحدة لألغذيـة   

اعــة وبرنــامج األمــم والزر
  )ز()املتحدة للبيئة

االجتاهــات الــسائدة يف 
 إنتاجية األراضي أو أدائها

يستند إىل التقلبات الطويلة      ديناميات إنتاجية األراضي
األجل ومستويات الكفاءة   
ــا  ــة يف الفينولوجي احلالي
وعوامل اإلنتاجية اليت تؤثر    
يف ظروف جمموع الكتلـة     

  األحيائية القائمة

األطلـس العـاملي    منهجية  
؛ ُيتوقـع   )ح(اجلديد للتصحر 

  حتديثه كل مخس سنوات



ICCD/COP(11)/CST/2 

GE.13-61788 12 

  الوصف  املقاييس البديلة/ملقاييسا  املؤشر
 /مصدر البيانـات احملتمـل    

  املنهجية املرجعية
  تنفيذاً فعاالً تفاقيةالحتقيق فوائد عامة بتنفيذ ا: ٣اهلدف االستراتيجي 

خمزون الكربون العضوي   
  يف التربة

  يستعاض عنه مبا يلي

ُيقصد به وضـع الكربـون      
ح التربـة   العضوي يف سـط   

  وحتتها

مستمد من مواقع مثل بوابـة      
  )ط(النظام العاملي لرصد األرض

اجتاهات خمزونات الكربون   
  فوق األرض وحتتها

خمزون الكربون يف النظام    
  األرضي بأكمله

حاملا يصبح هذا املقيـاس     
  عملياً

يشمل الكربون املوجـود    
  فوق األرض وحتتها

ع وينبغي مواءمته مع مـشر    
برنامج األمم املتحدة للبيئـة     
 املتعلق بفوائد الكربون الذي   

  )ك( )ي(ميوله مرفق البيئة العاملية

االجتاهات السائدة يف وفرة    
  أنواع خمتارة ويف توزيعها

ميكن االستعاضـة عنـه     (
مبؤشر يقيس االجتاهـات    
السائدة يف التنوع الوظيفي    
للنظام اإليكولوجي حاملا   
يسمح بذلك فهم النظـام     

  )وتوليد البيانات

مؤشر الطيـور الربيـة     
  العاملي

نـة  يقيس خـصائص عي   
منوذجية من الطيور الربية،    
باعتبارها مؤشراً للـصحة    

  العامة للبيئة ككل

ــات  ــستند إىل التوجيه ي
املنصوص عليها فيما يتعلق    
باملؤشرات، وينبغي مواءمته   
مع عملية اتفاقيـة التنـوع      

  )م( )ل(البيولوجي

  http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPA/0,, content>  )أ(
MDK:20242881~isCURL:Y~menuPK:492130~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:4303

67,00.html>.  
  .<http://siteresources.worldbank.org/INTPA/Resources/tn_measuring_poverty_over_time.pdf>  )ب(
  .<http://www.oecd.org/els/soc/43540354.pdf>  )ج(
  .</http://www.wssinfo.org>  )د(
  .</http://due.esrin.esa.int/globcover>  )ه(
  .<http://www.gofcgold.wur.nl/sites/gofcgold_refdataportal.php>  )و(
  .<http://www.fao.org/docrep/003/X0596E/X0596e00.htm>  )ز(
  .</http://wad.jrc.ec.europa.eu>  )ح(
  .<http://www.fao.org/gtos/tcoDAT.html>  )ط(
  .</http://carbonbenefitsproject-compa.colostate.edu>  )ي(
  .<http://www.unep.org/climatechange/carbon-benefits/Home/tabid/3502/Default.aspx>  )ك(
  .<http://www.unep-wcmc.org/wild-bird-index_568.html>  )ل(
  .<http://www.bipindicators.net/WBI>  )م(

  نطقياألساس امل    
ينبغي أن تتيح املؤشرات العاملية املشتركة املوصى هبا إمكانية تتبـع التغـيري مبـرور           -٣٠

ويستند . استصالح األراضي /االجتاهات السائدة يف تدهور   إظهار  الوقت، وال سيما إمكانية     
هذا التنقيح إىل مراجعة مستفيضة للعمل الذي أُجنز سابقاً لتحديد مؤشرات التقدم واختيارها، 
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والذي ُتوج بنتائج استعراض النظراء العلمي وعملية التتبع التجريبية اللذين تناولتهما اللجنـة             
ويرمي هذا اجلهـد إىل معاجلـة منـسقة         . بتفصيل يف أثناء الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف      

ًء بنـا (ومتشياً مع معايري التقييم املستخدمة يف تلك العملية         . للشواغل العلمية والواقع العملي   
أو باإلضافة إليها،   /، و ))MA() تقييم األلفية (على معايري تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية        

  :نظر الفريق االستشاري يف املعايري التالية
  ينبغي أن يكون هناك عدد قليل فقط من املؤشرات العاملية املشتركة؛  )أ(  
ـ    )ب(   ن األهـداف  ينبغي أن يكون هناك مؤشر واحد على األقل لكل هدف م

  االستراتيجية الثالثة؛
املؤشرات اإلبالغ بوجه خاص عن التقدم احملرز فيما يتعلـق         أن تتيح   ينبغي    )ج(  
 - قابل للقياس - حمدد -اقتصادي  (e-SMARTيف معايري " احملدد"وهذا هو املعيار (باالتفاقية 

  ؛)) حمدد زمنياً- مناسب -قابل للتحقيق 
 دقيقة، على أن تكون متينة مبا يكفي لتتبع التغـيري           ينبغي أن تكون املعايري     )د(  

  ؛)e-SMARTضمن معايري " حمدد زمنياً"املعيار (مبرور الوقت 
  ينبغي تفادي التداخل بني املؤشرات اليت تشكل هذه اجملموعة الدنيا؛  )ه(  
ؤشرات املينبغي أن يتسىن تصنيف املؤشرات وفقاً للفئات الواردة يف إطار              )و(  

DPSheIR؛  
املؤشرات املختارة اإلبالغ عن آثـار التـصدي لعمليـات          تتيح  ينبغي أن     )ز(  
  تدهور األراضي واجلفاف، بدالً من توثيق العوامل املسببة لتلك العمليات؛/التصحر

ينبغي أن تكون املؤشرات قابلة للقياس، أي ُيستصوب أن يتسىن قياسـها              )ح(  
  ؛)e-SMARTمن معايري ض" قابل للقياس"املعيار (وضبط نطاقها كمياً 

ينبغي أن تكون املؤشرات عملية، أي أن تتماشى مع القدرات املوجـودة              )ط(  
  ؛)e-SMARTضمن معايري " قابل للتحقيق"املعيار (جلمع البيانات 

ينبغي أن تكون املؤشرات أساسية، أي مفيدة للعملية وللجهات املعنية هبا،             )ي(  
" مناسـب "املعيار  (حالياً ولكنها ُتعترب أساسية     األخذ هبا   وتتيح جماالً للمؤشرات اليت مل يبدأ       

  ؛)e-SMARTضمن معايري 
ينبغي إثبات اتساقها العلمي عن طريق النشر يف جملة رفيعة املستوى خاضعة              )ك(  

  الستعراض النظراء؛
ينبغي إثبات قدرهتا التقنية من خالل تطبيقها على جمال وهدف هلما نطاق              )ل(  

ودرجة من التعقد على غـرار مـا ُيتـوخى يف أنـشطة رصـد وتقيـيم          واستبانة مكانية   
  تدهور األراضي واجلفاف؛/التصحر
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ممكنـة يف ظـروف     يكون نطاقها قابالً للتعديل ليشمل قيمـاً        ينبغي أن     )م(  
  حمددة؛ مناخية

  ينبغي أن يتسىن التحقق من خوارزميتها األساسية؛  )ن(  
 اجملموعة الدنيا من مؤشرات التقدم      ينبغي قدر اإلمكان تفادي التداخل بني       )س(  

  .واملتغريات املستخدمة لتعيني املناطق املتأثرة؛ ويتيح الغطاء األرضي صلة واضحة بني الفئتني
ورغم إمكانية استخدام منتجات عاملية لوضع تقديرات وطنية ملعظـم مؤشـرات              -٣١

لي لتربير استخدامها علـى     احمل/التقدم، ال بد من التحقق منها وحتسينها على املستوى الوطين         
  .ذلك املستوى

  ٤التوصية   -٣  

يوصى بتكميل جمموعة مؤشرات التقدم العاملية املشتركة مبؤشرات رمسية وسردية            
من التوصيفات السردية احملليـة،  ) يف الغالب(احمللي ميكن استقاؤها  /على املستوى الوطين  

ر األراضي وخصائصه يف كـل      وميكن أن تتيح معلومات أكثر تفصيالً عن مستوى تدهو        
  .سياق بعينه

  األساس املنطقي  )أ(  
ال بد من وجود جمموعة دنيا من مؤشرات التقدم لضمان اتساق هنج الرصد والتقييم                -٣٢

العاملي؛ غري أن ذلك لن يعكس كل ما ينطوي عليه التقدم من تعقيد، مما يستدعي بالضرورة                
ومن مث، جيب أن تـشمل      . ن توصيفات سردية  وطنية وما يرتبط هبا م    /وجود مؤشرات حملية  

األطراف رصداً موحداً جمموعةً دنيا من    البلدان  اجلهود املبذولة لرصد تأثري االتفاقية يف خمتلف        
مقاييس بديلة، والوسائل الكفيلة مبراعاة الواقع الـوطين        /املؤشرات وما يقترن هبا من مقاييس     

الـيت تكـون عـادة      (تصر مؤشرات التقدم    وباإلضافة إىل ذلك، تق   . ودون الوطين واحمللي  
مؤشرات للحالة أو مؤشرات لآلثار يف خدمات النظام اإليكولوجي أو يف الرفـاه البـشري             

على قياس التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية،       )) املرفق الثاين، الشكل   (DPSIR-MAضمن إطار   
وعليه، ميكـن أن    . ة املتخذة وال تقيس العوامل اليت أدت إىل التقدم أو اإلجراءات السياساتي         

تـدهور  /يف األسباب الكامنة وراء عمليات التصحر     بالبحث  تسمح مؤشرات سردية إضافية     
  .وحتديد السياقاألراضي واجلفاف، بل وال بد منها إلجياد فهم متسق 

تدهور األراضـي واجلفـاف     /ومن مث، ميكن أن يسهم إدراك كنه عمليات التصحر          -٣٣
بط بني اإلنسان والبيئة يف حتسني املعلومات واملعـارف العامليـة بـشأن             احمللية وطبيعة الروا  

  .العمليات تلك
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  املبادئ التوجيهية للتنفيذ  )ب(  

  رصد وتقييم اإلدارة املستدامة لألراضي  ‘١‘  
ُيقترح رصد وتقييم اإلدارة املستدامة لألراضي باعتباره نشاطاً موازياً أساسياً لتقيـيم              -٣٤

االتفاقية، ألن ذلك هو األداة الرئيسية املستخدمة من أجل حتقيق الفوائد البيئية            التقدم احملرز يف    
واإلدارة املستدامة لألراضي ليست جمرد مؤشر للتقدم بل هي ممارسة ميكن أن تكون هلا              . العاملية
وميكن قياس فعاليتها من خالل جمموعة متنوعة مـن مؤشـرات التقـدم، كقياسـها         . آثارها

وميكـن  . القيمة احملصلة، وكذلك مبساحة األراضي اخلاضعة إلدارة مـستدامة        باالستثمارات و 
 ٤يف إطار اهلدف االستراتيجي     ) املساحة والنفقات (اإلبالغ عن نطاق اإلدارة املستدامة لألراضي       

الدراسة "وقد وضعت   . أو رمبا كعنصر مكمل للتعيني العملي للمناطق املتأثرة       /، و )تعبئة املوارد (
 عدداً من املنهجيات لرصد اإلدارة املستدامة لألراضي على         "هج وتكنولوجيات احلفظ  العاملية لنُ 

غري أن مسألة االنتقال إىل الصعيد العاملي واملفاضلة بني         . املستوى احمللي /مستوى القطع األرضية  
يع توساملستويني احمللي والعاملي مل ُتحسم بعد، ألن ذلك يرتبط بالقرارات اليت سُتتخذ إزاء سبل               

وكيفيـة تقـدير آثارهـا    ) World Bank, 2008(ة على الصعيد العاملي ـاالستدامة احمللينطاق 
وبالنظر إىل التطور السريع ملفهوم اإلدارة املـستدامة لألراضـي،   ). ICTSD, 2007(ة ـالتجاري

الذي انطلق على مستوى حملي مث اكتسى نطاقاً عاملياً منذ عهد قريب بفضل رعايـة البنـك                 
 DPSheIR، ُيقترح استكشاف أوجه تآزر هذا املفهوم مع إطـار تكامـل مؤشـرات               الدويل

  ).الفرع جيم أدناه انظر(

  احمللية/معايري اختيار املؤشرات الوطنية  ‘٢‘  
الوطنية املرتبطة بسياق  /مؤشرات التقدم العاملية واملؤشرات احمللية    يتسىن استخدام   كي    -٣٥

هم التوصيفات السردية املوضوعة حملياً أو وطنياً يف        ، حيث تس  وبصورة متكاملة معني جمتمعةً   
إثراء قاعدة املعلومات واملعارف على املستوى العاملي، ال بد من تكافؤ نوعيـة املؤشـرات               

وعليه، فإن معايري النوعية املقبولة عموماً الختيار املؤشرات،        .  النطاقات خمتلفيف  املستخدمة  
 أيضاً عند انتقاء مؤشرات ذات استبانة مكانية أعلى         ، ينبغي أن ُتراعى   e-SMARTمثل معايري   

  ).على املستويات اإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين ودون الوطين واحمللي(درجة 

  إطار تكامل املؤشرات املفاهيمي  -جيم  

  ٥التوصية     

يوصى بوضع إطار جديد لتكامل املؤشرات كجزء من هنج الرصد والتقييم من أجـل                
حملرز واإلبالغ استناداً إىل نطاقات متعددة عن الوفاء باألهداف السياساتية الـيت            تتبع التقدم ا  

، يسمح بتسجيل   DPSheIRوإطار التكامل اجلديد    . تدهور األراضي واجلفاف  /تعاجل التصحر 
  .اآلثار يف الرفاه البشري إىل جانب اآلثار يف خدمات النظام اإليكولوجي
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  األساس املنطقي  )أ(  
املرفق الثـاين،    (DPSIR-MA املقترح إىل اإلطار املفاهيمي      DPSheIRطار  اإليستند    -٣٦

 بـني القـدرة االستكـشافية       DPSheIRطار  اإل، جيمع   DPSIR-MAوعلى غرار   ). الشكل
يف حبث نظم معقدة متعددة العوامل، والتوجه الدقيق الذي         " MA"لتقييم األلفية   والتشخيصية  

وينطوي يف الوقت نفسه على تبـسيط  . قييم السياسات يف تناول مسألة ت DPSIRطار  اإلمييز  
ومن . ، ليصبح أسهل لالستخدام يف تنفيذ أنشطة الرصد والتقييم العادية         DPSIR-MAطار  اإل

 فيما يتعلق بأنشطة الرصد والتقييم، ألنه       DPSIR-MAطار  اإلشأن هذا اخليار أن حيسن كثرياً       
  .يشمل بشكل صريح التفاعالت بني اإلنسان والبيئة

  املبادئ التوجيهية للتنفيذ  )ب(  

   واستخدامهDPSheIRطار اإلبناء   ‘١‘  
، وحيدد اآلثار البشرية والبيئية،     DPSIRطار  اإل على   DPSheIRطار  اإلينبغي أن يقوم      -٣٧

ومن مث ميكن تسجيل اآلثار يف الرفاه البيئي إىل         . ويفضي إىل وضع هيكل يضم ست خانات      
  . اإليكولوجيجانب اآلثار يف خدمات النظام

نبغي متعددة، بينما ي  استناداً إىل نطاقات      لإلبالغ DPSheIRطار  اإلوميكن استخدام     -٣٨
واهلـدف  . واملوقع والغرض النطاق  من حيث   أن تكون املؤشرات اليت يضمها بالفعل حمددة        

وال بـد مـن     . النهائي من أنشطة الرصد والتقييم هو دعم صناع القرار على خمتلف الصُعد           
 وحتديـد   DPSheIRطـار   اإلة هذه الغاية مراعاة واضحة عند وضع إطار للتكامل مثل           مراعا

مؤشراته، وجيب أن تكون هذه العملية مناسبة ملستوى صـناعة القـرار الـذي تـستهدفه                
)Schwilch et al., 2011 .(أما علـى  . وعلى صعيد املشروع، ينبغي أن حتسِّن العملية تنفيذه

 فينبغي هلا أن تفضي إىل االرتقاء بالسياسات واألدوات السياساتية          الصعيدين الوطين والعاملي،  
  .واإلجراءات واالتصال

 أيضاً بإقامة روابط صرحية مع كل هدف من األهـداف           DPSheIRطار  اإلويسمح    -٣٩
تقييم درجة تنفيـذ األهـداف االسـتراتيجية    ومن مث ميكن استخدامه ل . االستراتيجية الثالثة 

  .دي للتصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف البلدان املتأثرةوأفضل السياسات للتص

  تدهور األراضي واجلفاف بناًء على ديناميات النظم/فهم التصحر  ‘٢‘  
 عاماً من البحـث والتجربـة       ٣٠معقول لعملية التصحر يستند إىل      سابق  مثة فهم     -٤٠

)Puigdefabregas, 1995; Reynolds et al., 2007; Hellden, 2008; Ibañez et al., 2008; Cornet, 

للُبعـد  أكثر اسـتيعاباً    وقد انتقل التصحر من جمرد قائمة من الكوارث إىل مفهوم           ). 2012
. ، تفسر فيه القوى احملركة ومتغريات احلالة وضوابط النظام املتالزمـات املرصـودة            الوظيفي

على هيكلة إطار   ولذلك من املمكن واملستصوب استخدام هذا النهج النظُمي للعمل تدرجيياً           
  .التكامل مبزيد من التفصيل
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تدهور األراضي واجلفاف   /وُيقترح دعم إطار التكامل اجلديد بفهم لعمليات التصحر         -٤١
ييسر الفهم الالزم   ، األمر الذي من شأنه أن       )إطار الفهم الدينامي  (قائم على ديناميات النظم     

  . يف حد ذاهتاللنظم
بشأن املعرفة النظُمية املتاحة    : نامي على ركيزتني مها   وسيعتمد وضع إطار الفهم الدي      -٤٢

ويشمل هيكله األويل   . ديناميات التصحر، واالستنتاجات اجلديدة املنبثقة عن احلاالت احمللية       
إدارة عمليات املفاضلة بني خمتلف األهداف االستراتيجية       ‘ ١‘: ثالث جمموعات من العمليات   

عن طريـق اإلدارة املـستدامة      (ظم استخدام األراضي    من خالل مراقبة احليز الذي تتقامسه ن      
تقييم التأثري  ‘ ٣‘تقييم تأثري العوامل املناخية واالجتماعية واالقتصادية؛       ‘ ٢‘؛  )لألراضي مثالً 

أو خارجه سواء يف نظم اسـتخدام       ) النظام(الداخلي اإلجيايب أو السليب لردود األفعال داخل        
ومن مث يتيح إطار الفهم الدينامي معلومـات        . اتيجيةاألراضي أو يف حتقيق األهداف االستر     

  . تدعم تفسري التفاعالت بني مؤشراته وتعزز من مث قدرته التكامليةDPSheIRإلطار لوظيفية 

  DPSheIRطار اإلتنفيذ   ‘٣‘  
 عملية تكيف متغرية تنطوي على تفاعل بني        DPSheIRطار  اإلينبغي أن يكون تنفيذ       -٤٣

هيئات التنسيق دون الوطنية والوطنيـة      : ات هيئات التنسيق  يع مستوي اجلهات املعنية على مج   
  .وهيئات التنسيق املعنية باملرفقات اإلقليمية وهيئات التنسيق العاملية يف إطار االتفاقية

وما مل ُتتح معارف سابقة بشأن ديناميات النظام، ينبغي أن يكون حتديد مؤشـرات                -٤٤
ومـن شـأن   . رن دائماً بالتقدم احملرز يف جمال البحـث    عملية تدرجيية تقت   DPSheIRإلطار  ل

البحث أن يسمح بتحديث متواصل لإلطار وتفسري نتائج أنشطة الرصد والتقييم؛ وإال لـن              
 التزاماً بـإجراء  DPSheIRطار اإلوال ينبغي أن يشمل وضع    . تكون هلذه األنشطة قيمة ُتذكر    

وينبغي تشجيع األطراف . مح باالرتقاءالبحوث، بل صالت بالتقدم احملرز يف جمال البحث تس
تدهور /على إجراء البحوث من أجل التوصل إىل فهم أفضل ملشاكلها احمللية املتعلقة بالتصحر            

، مـن  DPSheIRطـار  باإلاألراضي واجلفاف، وينبغي توصيتها بإنشاء وحدات وطنية معنية    
ع العمليات الرئيـسية    تتبتتيح  أجل وضع جمموعات من املؤشرات تنطبق على الصعيد احمللي          

وينبغي أن يكون مجع البيانات األساسية املناسبة من وظائف عمليـة           . واملتغريات اهلامة حملياً  
خـالل الرصـد    أن يتطلب تقييماً جديداً     ورغم أن بعض هذه البيانات ميكن       . البحث هذه 
  .رصداً أو تقييماً جديداً بانتظاملن يتطلب معظم هذه املعلومات فاالعتيادي، 

   وإطار الفهم الدينامي جمتمعنيDPSheIRطار اإلاستخدام   ‘٤‘  
 يف كونه طريقة    DPSheIRرمبا يتمثل أحد أكرب مواطن قوة استخدام إطار من قبيل             -٤٥

غري أن بيان األسباب عملية تدرجيية، ألنه قد يتطلب         . صارمة لتفسري ما حيدث وبيان أسبابه     
ة حمدودة من املؤشرات، ويتوقف على وضع إطار        بيانات إضافية ال تقتصر على جمموعة أولي      

  .الفهم الدينامي
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ومن النتائج األساسية الستخدام اإلطارين جمـتمعني إتاحـة فهـم مـتني لـنظم                 -٤٦
 التكاملية  DPSheIRطار  اإلويعزز هذا الفهم قدرة     . تدهور األراضي واجلفاف املعنية   /التصحر

  :د شرحها يف فروع أخرىعلى دعم التفاعالت الرئيسية التالية اليت يرِ
للـسماح  ع النطاق وتضييق النطاق يمكملة لعملييت توستيسري حلقة تفاعل     )أ(  

  ؛)انظر الفرع هاء أدناه(بإقامة أوجه التآزر بني املستويني احمللي والعاملي 
صياغة توصيفات سردية قادرة على دمج أنشطة برامج العمـل الوطنيـة              )ب(  

البـاردة  /كلها، وال سيما وضع خصائص البؤر الـساخنة       ومساعدة األطراف على حل مشا    
  ؛) أعاله١٢انظر الفقرة (احملددة يف التعيني املتقدم للمناطق املتأثرة 

تزويد األطراف بدعم مفاهيمي ووظيفي جملموعات املؤشرات اليت ختتارها،           )ج(  
  ؛)٨انظر التوصية (ُيحّسن قدرهتا على تفسري تلك املؤشرات 

انظـر  (ية املقارنة بني البلدان من خالل النـهج التالزمـي           ضمان إمكان   )د(  
  ؛) أعاله٢٢ الفقرة

  ؛) أدناه٥٠انظر الفقرة (املساعدة يف صياغة مشاريع البحث وبرامج العمل   )ه(  
تـدهور األراضـي    /تقدمي معلومات، على املستوى العاملي، عن التـصحر         )و(  

، وإقامة أوجه   ) أعاله ٢٥انظر الفقرة   (فة  واجلفاف، متشياً مع نظام عاملي لرصد األراضي اجلا       
  ). أعاله٣٤انظر الفقرة ) (اإلدارة املستدامة لألراضي(التآزر مع املبادرات العاملية 

  حملياً/آلية الرصد والتقييم املناسبة وطنياً  -دال  

  ٦التوصية     

 احمللية واإلبالغ عنـها مرتبطـة     /يوصى بأن تكون عملية اختيار املؤشرات الوطنية        
تـدهور األراضـي    /حملياً لرصد وتقييم التصحر   /ارتباطاً تاماً ورمسياً باجلهود املبذولة وطنياً     

ويف . واجلفاف واإلدارة املستدامة لألراضي، وأن تقترن جبهود مواءمة برامج العمل الوطنية          
) ٨-م أ /٣املقـرر   ( من االستراتيجية    ٢-٢هذا الصدد، ينبغي التأكيد جمدداً على النتيجة        

 طُلب مبوجبها إىل األطراف املتأثرة أن تنقح برامج عملها الوطنية لوضـعها يف شـكل             اليت
تكـون  (وثائق استراتيجية مستندة إىل معلومات أساسية بيوفيزيائية واجتماعية واقتصادية           

ومن هـذا املنطلـق نفـسه،    . ، وإدراجها يف سياق أطر متكاملة لالستثمار      )مرجعاً للرصد 
 على حتديد أهداف هلـا صـلة مبؤشـرات التقـدم املقترحـة يف               ُتشجَّع األطراف أيضاً  

  .أعاله اجلدول
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  األساس املنطقي  )أ(  
ال ميكن جملموعة صغرية من املؤشرات العاملية املشتركة تركز على حتليل السياسات أن               -٤٧

تستوعب كل التعقيد الذي ينطوي عليه التقدم، ممـا يعـين أن وجـود آليـة للمؤشـرات                  
وجيب دمج اآللية   . نية والفهم املرتبط هبا أمر ال بد منه ألنشطة الرصد والتقييم العاملية           الوط/احمللية

الوطنية يف تقييم التقدم احملرز يف االتفاقية، ودجمها أيضاً يف أنشطة           /الالزمة لتحديد األمهية احمللية   
ا تعزيـز دمـج   ومن مث ال ُيقترح إنشاء نظام جديد، وإمن    . الرصد والتقييم على مجيع املستويات    

تدهور األراضـي واجلفـاف واإلدارة      /اجلهود احلالية واملقبلة الرامية إىل رصد وتقييم التصحر       
حبقيقة مفادها أن احلافز    ويستعني  ويعترف هذا النهج    . املستدامة لألراضي على مجيع املستويات    

معاجلـة هـذه   لإلبالغ ليس هو تدهور األراضي يف حد ذاته، بل باألحرى املزايا املتأتية مـن          
وعالوة على ذلك، ينبغي وضع عمليـات    ). أي من خالل اإلدارة املستدامة لألراضي     (املشكلة  

رصد وتقييم على الصعيد الوطين لضمان رسم سياسات وطنية سليمة هتدف إىل حتسني اإلدارة              
 ل أساسـاً لعمليـات  شكِّوال شك أن ذلك ينبغي أن ُي. املستدامة لألراضي وسبل العيش احمللية  

، على النحو املشار    )٢-٢النتيجة  (مواءمة برامج العمل الوطنية، اليت هي جزء من االستراتيجية          
وميكن أن يؤدي هذا التوجيه والتنسيق مـن خـالل          ). انظر اإلطار أعاله   (٦إليه يف التوصية    

مواءمة برامج العمل الوطنية إىل زيادة تعزيز االستخدام املتكامل الذي جيمع بـني املؤشـرات               
. تدهور األراضي واجلفـاف   /العاملية واحمللية، الرمسية والسردية، لتوليد املعارف املتعلقة بالتصحر       

وعالوة على ذلك، سيسهل وجود آلية منسقة ومتفق عليها رمسياً على مجيع املستويات املكانية              
  .تدهور األراضي واجلفاف/مراعاة الطابع العابر للحدود الذي مييز عمليات التصحر

  املبادئ التوجيهية للتنفيذ  )ب(  

  إشراك اجلهات املعنية احمللية  ‘١‘  
تشمل برامج العمل الوطنية األنشطة احمللية من جهة، وتسهم يف عمليـات الرصـد          -٤٨

وينبغي يف برامج العمل الوطنية اليت خـضعت للمواءمـة          . والتقييم العاملية، من جهة أخرى    
على معلومـات أساسـية اجتماعيـة واقتـصادية         حتديد األهداف والغايات واملعايري بناًء      

وميكن حتقيق ذلك مـن خـالل       . وبيوفيزيائية، ويف إطار االتساق مع عملية اإلبالغ الالزمة       
حملياً منذ انطالق عملية مواءمـة بـرامج   املناسبة  العمل مع جمموعة كبرية من اجلهات املعنية        

  .سبةالعمل الوطنية، عند وضع إجراءات الرصد والتقييم املنا
ومن مث، ال بد أن تتضمن عملية مواءمة برامج العمل الوطنية هنجاً منسقاً اللتمـاس                 -٤٩

وعالوة على  . إسهامات حملية من اجلهات املعنية احمللية، ُيسترشد هبا يف اإلبالغ وطنياً وعاملياً           
زايد يف  ذلك، ما انفكت ُنهج التنمية القائمة على أساس املنطقة أو اإلقليم حتظى باعتراف مت             

ومن السمات الرئيسية هلذه النُهج     . معاجلة املشاكل اإلمنائية املعقدة يف مناطق جغرافية حمددة       
تـضم خمتلـف فئـات    (، وشاملة )ُتربز مشاركة اجلهات املعنية(كوهنا تصاعدية وتشاركية  
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) أي تتكيف مـع الـتغريات     (، ومرنة   )تشمل كل القطاعات االقتصادية   (، وتكاملية   )اجملتمع
)Harfst, 2006; Vrbensky, 2008.(  

  دمج جهود الرصد والتقييم يف أنشطة التنمية اجملتمعية  ‘٢‘  
تدهور األراضي واجلفـاف جمـرد      /ال ينبغي أن تكون أنشطة رصد وتقييم التصحر         -٥٠

عملية إلزامية لتقدمي التقارير إىل مؤمتر األطراف، بل ينبغي حتفيزها بفضل ما ميكن أن تعود به               
ولذلك ينبغي أن يشمل اإلبالغ عن املؤشرات تقييمـاً         . الوطنية/على التنمية احمللية  من فوائد   

الوطنية من البيانات،   /حملياً لنتائج عملية الرصد والتقييم، وينبغي أن حتركه االحتياجات احمللية         
وتدهور األراضي والرفـاه البـشري مترابطـان        . بدالً من أن حيركه واجب اإلبالغ العاملي      

  . غري أن التدخالت البيئية واجلهود اإلمنائية ال ُتنفذ دائماً تنفيذاً تآزرياًجوهرياً؛
تـدهور األراضـي واجلفـاف واإلدارة       /ويلزم دمج أنشطة رصد وتقييم التصحر       -٥١

املستدامة لألراضي يف خطط التنمية اجملتمعية إلبراز فوائد الرصد والتقييم واإلبالغ يف تكثيف             
ومن منظور السياسة العامة، ميكن تعزيز هذا التـرابط         . ملستوى احمللي اجلهود اإلمنائية على ا   

  .بتوثيق الصلة الرمسية بني خطط العمل الوطنية وخطط التنمية اجملتمعية
وقيمة املشاركة يف اختيار مؤشرات التقدم واإلبالغ عنه على الصعيد احمللي تكمـن               -٥٢

 توجيه عملية اختاذ القـرارات اهلادفـة إىل         يف قدرة البيانات الناجتة عن الرصد والتقييم على       
وبالتايل ال بد أن تشمل اجلهود الرامية إىل مكافحة التصحر          . حتسني سبل العيش والرفاه العام    

  ).وقادراً على تعزيزها(عنصراً للرصد والتقييم مرتبطاً بأنشطة التنمية اجملتمعية 

  تمويل املشاريعدمج جهود الرصد والتقييم يف املبادئ التوجيهية ل  ‘٣‘  
تدهور األراضي واجلفاف إال    /ال ُيتوقع تنفيذ املبادئ التوجيهية لرصد وتقييم التصحر         -٥٣

عند توفُّر الشروط الالزمة للتعلم وبناء القدرات، وختصيص املوارد املناسبة، وال سيما املوارد             
 العاملي للتقدم احملـرز    وبغية ضمان االتساق ومواصلة تعزيز النهج التكاملي بني التقييم        . املالية

يف إطار االتفاقية وجهود الرصد والتقييم احمللية والوطنية، ينبغي إدماج اختيـار املؤشـرات              
ويف هذا الصدد، من    . يقترن هبا من متطلبات اإلبالغ يف مبادئ توجيهية لتمويل املشاريع          وما

 والتقييم تناسب املـستوى     مبادُئ توجيهية للرصد  " تدخل إمنائي "املهم أن ُتوفَّر مع متويل أي       
وينبغي أن يقترن ذلك بشرط يقتضي أن تتضمن املشاريع أنشطة للرصد والتقيـيم             . املدروس

على الصعيد احمللي، تكون نواجتها مفيدة جلهود خطط التنمية اجملتمعية احمللية، وميكن اإلبالغ             
  .عنها أيضاً على املستوى الوطين

التمويل من أجل االسـتفادة القـصوى مـن         ومع ذلك، ال بد من تضافر جهود          -٥٤
ويف هذا الصدد، من الضروري دمج املشاريع يف اسـتراتيجيات وبـرامج            . احملدودة املوارد
انظـر  (، التابعـة لالتفاقيـة      بوابة النظام الوسيط لنقل املعارف العلميـة      مثل  (أجالً   أطول
).  التابعة لآلليـة العامليـة     ، أو استراتيجية التمويل املتكاملة    )ICCD/COP(11)/CST/6 الوثيقة
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 ٦ من االستراتيجية، على النحو املشار إليه يف التوصية          ٢-٢ويتماشى ذلك أيضاً مع النتيجة      
  ).انظر اإلطار أعاله(

  املفاضلة يف معاجلة الشواغل احمللية والعامليةأوجه   ‘٤‘  
وارد لتمويـل    أعاله، ينبغي رصد بعض امل     ٤٧يف إطار اآللية املشار إليها يف الفقرة          -٥٥

األنشطة اليت تقدم الفوائد العاملية على الفوائد احمللية، األمر الذي ميكن أن حيدث يف سـياق                
عمليات املفاضلة بني األهداف االستراتيجية، وال سيما عند تطبيق مفهوم اإلدارة املـستدامة             

. د، ألهنا متضاربة  يستحيل الوفاء متاماً باألهداف االستراتيجية الثالثة يف آن واح        و. لألراضي
 املتعلق بالفوائد العامة دور املفاضلة هذا من خالل اإلحالة إىل           ٣ويؤدي اهلدف االستراتيجي    

اإلدارة املستدامة لألراضي؛ ويتضمن مصطلح االستدامة، حبكم تعريفه، إقراراً باملفاضلة بـني    
راضي تتطلـب أيـضاً   غري أن اإلدارة املستدامة لأل   . العناصر االقتصادي واالجتماعي والبيئي   

وتنطوي هذه املفاضلة على تعويض األطراف      . إحالل توازن فيها بني الشواغل احمللية والعاملية      
على احتمال خسارة الفوائد احمللية على حساب الفوائد العاملية، وذلك متشياً مع مفهوم عامل              

  .يكرس التثبيت اإلمجايل لتدهور األراضي

  اتبني النطاقإقامة روابط   -هاء  

  ٧التوصية     

احمللي والعـاملي   النطاقني  بني  ) تسري يف االجتاهني  (يوصى بإقامة حلقة تفاعل إجيابية        
وينبغي أن تضطلع اجلهـات  . احليز املكاين واإلدارة  مستويات  يدعمها نظام للتنسيق على     

 سردية املعنية وطنياً مبسؤولية حتديد املواقع والعمل بانتظام على مجع ما يلزم من توصيفات      
تـدهور األراضـي   /مستمدة من أنشطة الرصد والتقييم احمللية لفهم ديناميات التـصحر   

أما اجلهات املعنية على الصعيد العاملي فينبغي أن تتوىل مسؤولية تعميم هـذه             . واجلفاف
  .املعلومات على املستويات الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي والعاملي

  األساس املنطقي  )أ(  
فاألطراف تقدم تقييماهتا لألهـداف     .  نقص يف تدفق املعلومات يف الوقت الراهن       هناك  -٥٦

االستراتيجية عن طريق املؤشرات العاملية يف أقاليمها دون أن تقدم تعقيبـات يف هـذا الـصدد،                 
ومن مث فالنظام بأكمله عاجز عن االسـتجابة بطريقـة          . توضع مؤشراهتا احمللية وُتطبَّق حملياً     بينما

ومن شأن إنشاء   . تدهور األراضي واجلفاف ومعاجلتها على النحو املالئم      / ملشكلة التصحر  متكاملة
احليز املكاين واإلدارة أن ييسر تدفق املعلومات بني خمتلف مؤسسات          مستويات  نظام للتنسيق على    

  .االتفاقية لتوفري الدعم للسياسات واإلجراءات احملددة يف جمال التصحر وتدهور األراضي
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  ملبادئ التوجيهية للتنفيذا  )ب(  

  بالنطاقارتباط املؤشرات     
معني، أي أن املقـاييس الناجتـة       بنطاق  ترتبط مؤشرات تدهور األراضي والتصحر        -٥٧

ومن مث، يصبح جتميع بيانات     . تتوقف على املنطقة املدروسة وعملية التدهور اخلاضعة للتقييم       
العاملي أمراً صعباً من جراء املشاكل       النطاق   يف سياق االنتقال من النطاق احمللي إىل      املؤشرات  

ويف الوقت ذاته، من األسهل واألدق، يف حالة بعض املؤشرات،          . التقنية واللوجستية والعلمية  
ومـع  . خمتلفة، بدالً من حماولة توحيد البيانات وجتميعها      نطاقات  استقاء البيانات جمدداً من     

مدة من أنشطة الرصد والتقييم احمللية لتطبيقها       ذلك، ميكن استنساخ التوصيفات السردية املست     
يف جمال اإلبالغ العاملي، مما يعزز إمكانية توليد معلومات ومعارف من اجملموعة الدنيا مـن               

ويف هذا الصدد، قد يكون استخدام      . مؤشرات التقدم العاملية اليت تستخدمها مجيع األطراف      
نطـاق هـذه    تضييق  توسيع أو    ضرورة   املؤشر الصحيح لغرض مرتبط حبالة بعينها أهم من       

وبالتايل، ميكن أن يؤدي استخدام مؤشرات التقدم العامليـة واملؤشـرات الرمسيـة             . البيانات
احمللية جمتمعةً ومتوازيـةً إىل تعزيـز اإلبـالغ عـن أنـشطة مكافحـة               /والسردية الوطنية 

ت لتوصـيفا اتوسيع نطاق   وباإلضافة إىل ذلك، يسمح     . تدهور األراضي واجلفاف  /التصحر
اإلبالغ العاملي بتحديد عدد مؤشرات التقدم املشتركة،       السردية احمللية ليصبح وطنياً يف سياق       

  .والتركيز من مث على األهداف االستراتيجية فقط
أي إذا كانت قيُمهـا     (املتغريات اجلوهري مبستوى بعينه     /ويف حالة ارتباط املؤشرات     -٥٨

ء عناية خاصة عند النظر يف دمج تلك البيانات، وال سيما يف            ، ينبغي إيال  )تتغري بتغري استبانتها  
توسيع النطاق أو تـضييق     (وجتدر اإلشارة إىل ضرورة التمييز بني دمج املؤشرات         . جتميعها
وينبغـي حتديـد    . استناداً إىل نطاقات خمتلفة   ) حبساب مؤشر مرجح مثالً   (وجتميعها  ) النطاق

بعناية يف دليل اإلبـالغ مبوجـب       )  يف ذلك وحداهتا   مبا(مقاييسها البديلة   /مقاييس املؤشرات 
، وينبغي توخي احلذر لـدى دمـج        )٥(االتفاقية عن املؤشرات االستراتيجية ومؤشرات األداء     

اضـي واجلفـاف    تدهور األر /املقاييس البديلة أو جتميعها لتوثيق عمليات التصحر      /املقاييس
  .نطاق مكاين أقل تفصيالً/باستبانة مكانية أدىن

يف حالة تغريها من    أي  (ارتباطاً سياقياً   بالنطاق  املتغريات  /يف حالة ارتباط املؤشرات   و  -٥٩
، ال ميكـن توسـيع نطـاق تلـك     )نطاق إىل آخر من النطاقات املُْضَمرة يف متغريات عامة     

ويشري ذلك إىل   . ة واحدة يف خمتلف النطاقات    حمكومة بدالّ إال إذا كانت    املؤشرات أو تضييقه    
على الـصعيد الـوطين     اجلهات املعنية   ضطلع  ت على أن    مشترك،دمج  وتوكول  احلاجة إىل بر  

مجع ما يلزم من توصيفات سردية مستمدة مـن         العمل بانتظام على    حتديد املواقع و  سؤولية  مب
__________ 

 /http://www.unccd.int/en/programmes/Reporting-review-and-assessment>: متاح يف العنوان التايل )٥(

Documents/Reporting%20manual_version%201_ENGLISH.pdf>. 
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تدهور األراضي واجلفاف، وتعميم هذه     / التصحر ات لفهم دينامي  ةالرصد والتقييم احمللي  أنشطة  
  .طين ودون اإلقليمي واإلقليمي والعامليالواملستويات املعلومات على 

وتوحيـده  )  النطاقات مجيعيف  رمبا  (وميكن تنسيق دمج املؤشرات الرمسية والسردية         -٦٠
لكل مؤشر يسهل فهمها، مثل هنج سجل القياسات الذي اتبعـه           نطاقات عددية   باستخدام  

البيئـة العامليـة لتطـوير      برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومرفق          
  .القدرات يف مشاريع املرفق

ومن مث، فإن استخدام مؤشرات التقـدم العامليـة واملؤشـرات الرمسيـة والـسردية         -٦١
احمللية جمتمعةً يسمح، من جهة، باإلبالغ على الصعيد العـاملي، مـع احلفـاظ علـى            /الوطنية

، )Abraham et al., 2006; Abraham, 2009(الوطنية الوجيهة واحملددة الـسياق  /املعلومات احمللية
  ).Kiparsky et al., 2012(وميكّن، من جهة أخرى، من معاجلة القيود العاملية على الصعيد احمللي 

  املبادئ التوجيهية للتنفيذ  )ج(  

  DPSheIRطار اإلالتقدم احملرز يف تنفيذ     
دة من األطراف عـن      بتلقي معلومات حملية جدي    DPSheIRطار  اإليرتبط التقدم يف      -٦٢

تديل مبعلومات  ومن أجل اإلبالغ العاملي، ُيتوقع من األطراف أن         . طريق إطار الفهم الدينامي   
. DPSheIRطار   لُتدرج يف اإل   الوطنية واملتغريات الوظيفية  /رمسية وسردية عن املؤشرات احمللية    

دوره دعمـاً وأدوات    باآللية التكاملية لإلطار، الذي يتيح      ستخدم هذه املعلومات لتحسني     ُتو
 ومن مث، يكمـن دور    . منقحة ملساعدة األطراف على فهم مشاكلها وتوجيهها يف إجراءاهتا        

وبالنظر إىل اخـتالف  .  يف توفري إسهامات حيوية إلثراء عملية تدفق املعلومات برمتها         اإلطار
علـى  طـار   ، وإىل قدرة هذا اإل    DPSheIRطار  اإلاهلياكل الوظيفية املبينة يف     /فئات املؤشرات 

وإعـادة  يسمح باستنباط املعلومات    إتاحة ضبط النطاق، ينبغي أن ُيستعان باإلطار كهيكل         
طـار  اإلاهلياكل الوظيفية اليت يتضمنها  /واستخدام فئات املؤشرات  . توجيهها فيما بني البلدان   

DPSheIR         الوطنية مـن حيـث     / ميكّن البلدان من التقدم يف تفسري جمموعات مؤشراهتا احمللية
وسيساعد ذلك األطـراف الحقـاً يف حتديـد         . فاعالهتا وسالسل العالقات السببية فيها    ت

وإثراء حلقة التفاعل هبذه الطريقة يتيح دعامة إضافية       . السياسات الالزمة لتعديل وترية تقدمها    
فالقدرة العامة على تنسيق أنشطة الرصد والتقييم تزداد بفـضل إمكانيـة            . لتنسيق املتغريات 

  .نفسهاة الدالّإذا كانت جزءاً من النطاقات خمتلف يف تغريات تنسيق امل
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  املتطلبات التقنية واملوارد الالزمة ألعمال التطوير اجلارية  -واو  

  ٨التوصية   -١  

)) AGTE-rec(تسمى بوابة توصيات الفريـق االستـشاري        (يوصى بإنشاء بوابة      
ابة نظام وسيط لنقل املعارف موجه حنو حتقيق األهداف، يرمي إىل حتسني وصول             تكون مبث 

األساليب والبيانات الالزمة واستخدامها لتنفيذ توصيات الفريـق        /األطراف إىل األدوات  
ويوصى أيضاً ببحث إمكانية إدراج البوابة ضمن إطار بوابة النظام الوسيط           . االستشاري

وميكن أن ُيدمج يف هذا     .  تبادل املنفعة وتفادي االزدواجية    لنقل املعارف العلمية من أجل    
يف السياق تقاسم أفضل املنهجيات لرصد ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي وتقييمها            

  . النطاقاتخمتلف

  األساس املنطقي  )أ(  
يشكل الوصول إىل البيانات واألساليب العامة حتدياً كبرياً أمام متكني البلدان مـن               -٦٣
وهتدف بوابة توصيات الفريق االستـشاري إىل حتـسني   . فيذ توصيات الفريق االستشاري   تن

. وصول مجيع الفاعلني املعنيني بعمليات االتفاقية إىل املعلومات العلمية والتقنية واسـتخدامها           
والبوابة ليست مكتبة مرجعية، بل هي جمموعة من الوصالت حتيل إىل مصادر وقواعد بيانات              

  . ُوضعت حلل مشاكل حمددةوحلول وجيهة

  املبادئ التوجيهية للتنفيذ  )ب(  

  تطوير بوابة توصيات الفريق االستشاري    
املستعملني إىل أنـسب اخليـارات      لتوجيه  خططات تسلسل القرارات    سُيستعان مب   -٦٤

وينبغي التوصل إىل اتفاقات مع القائمني على قاعدة البيانات وواضـعي           . ملواصفات سياقاهتم 
املشاكل البسيطة املتعلقة بالوصول إىل البيانـات وتفـسريها مـن جانـب             تسوية  لاحللول  

  .املستعملني
هـات  وميكن جل . وينبغي أن تكون البوابة تابعة لالتفاقية، وُتنسَّق عن طريق اللجنة           -٦٥

، بدورهم، تيسري الوصـول إىل      التنسيق الوطنية واملراسلني املعنيني مبجال العلم والتكنولوجيا      
وميكـن  .  وتشجيعه، لتقدمي مدخالت واحلصول على نواتج على السواء، كل يف بلده           البوابة

غري أن تـصميم    . االستعانة مبصادر خارجية من أجل الصيانة التقنية السنوية لقاعدة البيانات         
منوذجها األويل ينبغي أن يكونا موضوع جهود متضافرة تبـذهلا أفرقـة   بلورة هذه القاعدة و 

تدهور األراضي واجلفاف، وأن يسريا وفقاً لتوصـيات        /عمليات التصحر علمية هلا خربة يف     
  .الفريق االستشاري
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  ٩التوصية   -٢  

يوصى بوضع برنامج واقعي أمشل لبناء القدرات يتناول مسائل القدرات املتعلقـة              
وينبغي توخي بناء القدرات    . بتنفيذ هنج الرصد والتقييم الذي اقترحه الفريق االستشاري       

  .تشاركية متوسطة األجل تتقامسها مجيع العناصر الفاعلةكعملية 

  األساس املنطقي  )أ(  
ال بد من بناء القدرات لتنفيذ هنج الرصد والتقييم على النحو املـبني يف توصـيات                  -٦٦

  .الفريق االستشاري

  املبادئ التوجيهية للتنفيذ  )ب(  

  بناء القدرات    
ور حول حاالت حمددة تدعم التوصـيفات       ُيقترح وضع برنامج لبناء القدرات يتمح       -٦٧

  :السردية، وذلك مبشاركة نشطة من اجلهات التالية
صناع القرارات السياساتية واملستعملون على املستويات احمللـي والـوطين           )أ(  

واإلقليمي والعاملي، الذين ينبغي أن يعربوا مجيعاً عن احتياجاهتم، إىل جانب موظفني تقنـيني              
ومن مث ينبغي أن يكون املوظفون التقنيون       .  استخدام التطبيقات وتفسريها   يتولون املساعدة يف  

  ؛)أنشطة التدريب(على دراية باإلجراءات 
  واضعو الربامج املسؤولون عن اإلجراءات املختارة وتطبيقها؛  )ب(  
مثل املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم أو املنظمـات        (هيئات الوساطة     )ج(  

  ضعي الربامج واملستعملني؛بني وا) غري احلكومية
  .املنسقون من اهلياكل الوطنية واإلقليمية التابعة لالتفاقية، فضالً عن اللجنة  )د(  

وينبغي أن يكون برنامج بناء القدرات مرتبطاً ارتباطاً راسـخاً بتنفيـذ األنـشطة                -٦٨
يث تـتغري   ، ح )DPSheIRتكامل املؤشرات   مثل تعيني املناطق املتأثرة وتنفيذ إطار       (األخرى  

  .أنشطة التدريب ودعم التنسيق تغرياً عضوياً حسب احلاجة
وينبغي توفري التوجيه لتصميم بناء القدرات؛ وينبغي بوجه خاص توصية األطـراف              -٦٩

وينبغـي إعـداد منـاهج وميزانيـات دقيقـة          . بتنظيم الربامج وفقاً خلطط التنمية اجملتمعية     
 احلسبان أن التطبيقات ميكن أن تشمل عدة        الستكشاف خيارات التمويل، على أن يؤخذ يف      

  .اإلقليمية لالتفاقيةاملناطق املشمولة باملرفقات بلدان يف منطقة معينة من 
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  ١٠التوصية   -٣  

يوصى بتكييف بروتوكول اإلبالغ احلايل لنظام استعراض األداء وتقيـيم األثـر              
  .ليتماشى مع تنفيذ هنج الرصد والتقييم املقترح

  ملنطقياألساس ا    
تـدهور  /لكي يسهم هنج الرصد والتقييم املقترح يف حتسني فهم عمليات التـصحر             -٧٠

األراضي واجلفاف واإلبالغ عنها، ال بد من تنسيق نظام اإلبالغ احلايل مع ذلـك النـهج                
  .املقترح

  ١١التوصية   -٤  

ليب أسا: يوصى ببحث جدوى هنج الرصد والتقييم املقترح باختبار العناصر التالية           
التعيني العملي للمناطق املتأثرة؛ وإطار تكامل املؤشرات؛ واستخدام التوصيفات السردية          
احمللية والوطنية لتوليد معلومات ومعارف عاملية؛ واجملموعة الدنيا من املؤشرات املشتركة           

  .وأساليب التحليل

  األساس املنطقي  )أ(  
اً كانت  اح تنفيذ األفكار واملفاهيم أيّ    االختبار، والتنقيح عند الضرورة، أساسيان لنج       -٧١

  .درجة معقوليتها من الناحية النظرية والعلمية

  املبادئ التوجيهية للتنفيذ  )ب(  

  االختبار    
ينبغي أن تشمل االختبارات استعراض البيانات املتاحة واملعلومات األساسية ونظـم             -٧٢

املشتركة لالتفاقية، وحتليل الثغرات،    الرصد املوجودة وطنياً وحملياً لتحديد جمموعة املؤشرات        
  .واستعراض القدرات

وينبغي أن ُيجرى االختبار يف إطار املشاركة احمللية يف عملية وضع املؤشـرات ويف                -٧٣
انت املؤشرات تشمل، عند مراعاهتا     وينبغي أن يبحث االختبار أيضاً ما إذا ك       . بناء القدرات 

  .تقدم احملرز، كل املعلومات الالزمة لتقييم الجمتمعة
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  ١٢التوصية   -٥  

 وجمموعة املؤشرات العامليـة الـيت تعتمـدها         DPSheIRطار  اإليوصى بأن خيضع      
ا يف ظل تطور جهـود      مالبلدان األطراف لتقييمٍ جديد بانتظام للتحقق من مدى مالءمته        

ألدوات القرار، وملراعاة تغيُّر االحتياجات وحتسُّن اصنع الرصد والتقييم، ومن فائدهتما يف 
  .العلمية والتكنولوجيات

  األساس املنطقي    
، ICCD/COP(10)/CST/2ال بد من مراعاة هذا املبدأ األساسي، املـبني يف الوثيقـة               -٧٤

  .لضمان فعالية هنج الرصد والتقييم العاملي على املدى الطويل

  ١٣التوصية   -٦  

حتديثه عملية بطيئـة     و DPSheIRإن بناء قاعدة للمعلومات واملعارف بتنفيذ إطار          
وينبغي دمج هذه العملية يف إجراءات اإلبالغ القائمة وربطهـا بنظـام            . تتطلب التنسيق 

استعراض األداء وتقييم األثر، حتت إشراف فريق خمصص من جلنة العلم والتكنولوجيا أو             
ـ                ه من آلية أخرى، وفقاً ملا قرره مؤمتر األطراف استناداً إىل نتائج العمل الذي اضطلع ب

واصلة مناقشة اخليارات املتاحة لتقدمي مشورة علمية تركّـز علـى         الفريق العامل املعين مب   
انظـر  ) (الفريق العامل املخـصص  (القضايا املتعلقة بالتصّحر وتدهور األراضي واجلفاف     

ICCD/COP(11)/CST/3 .(           ومن شأن إجراءات التنسيق تلك أن تتيح حلقة التفاعل بـني
وينبغي ربطها باألفرقة التقنية التابعة لألطراف،      ) ٧انظر التوصية   (املي   احمللي والع  النطاقني

، )باملدخالت احملليـة  ( احملدثة باستمرار    DPSheIRاليت تدير قواعد البيانات احمللية وصيغ       
  .دامت لألطراف هذه القدرة التقنية ما

  األساس املنطقي    
ربطه ببحوث ُتمكِّن مـن      ال خيصص حيزاً للبحث، جيب       DPSheIRرغم أن إطار      -٧٥

حتديثه باستمرار ومن تفسري نتائج عملية الرصد والتقييم، وإال لن تكون هلذه العملية سـوى               
  .قيمة حمدودة

  ١٤التوصية   -٧  

مثل (يوصى بإقامة أوجه تآزر مع عمليات الرصد والتقييم يف إطار االتفاقيات األخرى               
أو احلفاظ عليها   /و) املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ    اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية األمم      

تـدهور األراضـي    /عند األخذ بنهج الرصد والتقييم يف سياق التصدي لعمليات التـصحر          
  .واجلفاف واإلبالغ مبوجب االتفاقية، على الصعيدين العاملي والوطين
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  األساس املنطقي  )أ(  
 ممارسة سـليمة يف  بصفة عامة e-SMART يف إطار هنج الرصد والتقييم، ُتعترب معايري       -٧٦

بيانات ينبغي أن   حتصيل ال ويشري املعيار االقتصادي، يف مجلة أمور، إىل أن         . اختيار املؤشرات 
بتكلفة معقولة، وإىل عدم وجود حاجة إىل أية وسـيلة          أمراً يسهل بلوغه، أي متاحاً      كون  ي

م املوارد املتاحة، من املنطقـي      ومن أجل االستفادة القصوى من استخدا     . باهظة وغري فعالة  
وباإلضـافة  . االعتماد على بيانات سبق مجعها والتحقق منها من خالل برامج الرصد القائمة         

إىل ذلك، يسمح تسخري البيانات املتاحة أصالً، شريطة أن تكون هلا أمهية يف سياق اإلبـالغ   
 سبق توليدها عـن طريـق       مبوجب االتفاقية، باالستفادة من قاعدة املعلومات واملعارف اليت       

ومع ذلك، ال بد من     . املبادرات املوازية، األمر الذي يؤثر يف صياغة اخليارات املتعلقة باإلدارة         
  .إضفاء الطابع املؤسسي على هذه العملية لضمان إقامة أوجه التآزر املذكورة

  املبادئ التوجيهية للتنفيذ  )ب(  

  أوجه التآزر    
، إيالء االهتمام بوجه خاص للتنسيق مـع بـرامج العمـل    ينبغي، على املستوى الوطين     -٧٧

ومن الناحيـة املواضـيعية،     . الوطنية وعملية مجع البيانات على الصعيدين املؤسسي والتقين، تباعاً        
واستـصالح  ميكن أن تتأتى معظم الفوائد من أوجه التآزر يف جماالت حفظ التنوع البيولـوجي               

  .إدارة شاملة للموارد الطبيعيةإىل رة املستدامة لألراضي، سعياً النظم اإليكولوجية املتدهورة واإلدا
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Annex II 

 [English only] 

  Background material derived from previous phases of the 
iterative process for impact indicator refinement  

1. These recommendations and the underpinning peer-reviewed working paper (in 
progress) build on a set of impact indicators provisionally accepted by the Conference of 
the Parties (COP) and an accompanying indicator framework. Details of the various steps 
undertaken so far in this iterative, participatory indicator refinement process are extensively 
documented in the White Paper, “Scientific review of the UNCCD provisionally accepted 
set of impact indicators to measure the implementation of strategic objectives 1, 2 and 3” 
(Orr, 2011) and in document ICCD/COP(10)/CST/2. The main findings of the iterative 
process related to the set of impact indicators and to the indicator framework are presented 
below.  

 I. Set of indicators 

2. In order to measure progress in the implementation of strategic objectives 1, 2 and 3 
of the 10-year strategic plan and framework to enhance the implementation of the 
Convention (2008–2018) (UNCCD, 2007), the COP provisionally accepted a recommended 
minimum, but not exclusive, set of 11 impact indicators (annex I to decision 17/COP.9; see 
also Orr, 2011: p. 8). Measuring progress thus implies having not only the necessary tools 
to measure the living conditions of affected populations, the condition of affected 
ecosystems and the global benefits through effective implementation of the Convention, but 
also the possibility of tracking their change, and thus discerning trends. 

3. Following scientific peer review, a refined set of impact indicators has been 
presented to the COP (see table below). In order to maximize the indicator set’s potential to 
meet the strategic objectives, the structure of the indicator set hierarchy was refined to 
allow the distinction between what to measure (general indicators) and how to measure 
(metrics/proxies). Furthermore, a “readiness scheme” was adopted to include indicators that 
might currently be challenging to measure, but are viewed as essential to monitoring 
impact. 

4. It should be noted that, as part of the COP decision, a subset of two indicators 
(“Proportion of the population in affected areas living above the poverty line” and “Land 
cover status”) was identified as the minimum required for reporting by affected countries 
beginning in 2012 (indicated in bold in the table). The remaining nine impact indicators, 
while recommended, were considered optional for inclusion in reports by affected 
countries. 
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Proposed refinements to the provisionally accepted set of impact indicators contained in annex I to decision 17/COP.9, 
including metrics/proxies to be considered for testing and/or further assessment/development  

Core indicators 
(with proposed revisions) 

General indicators 
(revisions of 11 provisional 

indicators) 

Metrics/proxies 
(operational approaches proposed for testing, where ready, and further 

assessment/development where not) 

Degree of 
expert 

agreement 
Readiness 

for testing* 

Strategic objective 1: To improve the living conditions of affected populations 

III Proportion of the 
population living above 
the relative poverty line 

Rural poverty rate**  High Green 

Percentage of population with access to (safe) drinking water Medium Yellow I Water availability per 
capita 

Water availability and use  Low*** Yellow 

Core indicator S-(1/2/3): 
Improvement in the 
livelihoods of people 
potentially impacted by the 
process of desertification, 
land degradation and 
drought (DLDD) 

IV Food consumption 
per capita 

Proportion of chronically undernourished children under the age of 5 in 
rural areas** 

High Yellow 

Strategic objective 2: To improve the condition of ecosystems 

VI Degree of land 
degradation 

A less complex version of Level of land degradation + Trends in seasonal 
precipitation 

High Yellow 

VIII Drought index Trends in World Meteorological Organization Standardized Precipitation 
Index (SPI) (a meteorological drought index)  

(New) Green 

V Capacity of soils to 
sustain agropastoral use 

GLADIS “soil health status”  (New) Green 

Core indicator S-4: 
Reduction in the total area 
affected by DLDD 

II Change in land use Land use (in support of deriving (a) VI Land degradation and (b) XI Land 
under sustainable land management, and also in interpreting (c) IX Land 
cover status)  

 

Low*** Yellow 

Land cover** High Green IX Land cover status 

Land productivity Medium Green 

Crop and livestock diversity (agrobiodiversity) High Yellow 

Trends in abundance and distribution of selected species High Yellow 

Core indicator S-5: 
Maintenance of or 
increases in ecosystem 
function, including net 
primary productivity VII Plant and animal 

biodiversity**** 

Soil biodiversity (New) Red 
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Core indicators 

(with proposed revisions) 

General indicators 
(revisions of 11 provisional 

indicators) 

Metrics/proxies 
(operational approaches proposed for testing, where ready, and further 

assessment/development where not) 

Degree of 
expert 

agreement 
Readiness 

for testing* 

Strategic objective 3: To generate global benefits through effective implementation of the UNCCD 

Above-ground organic carbon stocks High Yellow  Core indicator S-6: 
Increases in carbon stocks 
(soil and plant biomass) 

X Carbon stocks above 
and below ground 

Below-ground organic carbon stocks High Red 

XI Land under SLM Land under SLM + general indicator VII Plant and animal biodiversity 
(secondary role) + II Change in land use 

High Yellow Core indicator S-7: Areas 
of forest, agricultural and 
aquaculture ecosystems 
under sustainable 
management 

V Capacity of soils to 
sustain agropastoral use 

GLADIS “soil health status” (New) Yellow 

*  Readiness scheme: Green = ready for testing, Yellow = requires fine tuning, Red = requires further development. 
**  Although named slightly differently, the operational definition of this indicator is very similar to that given by Berry, L., E. Abraham and W. Essahli. 2009. 
“UNCCD Recommended Minimum Set of Impact Indicators”. Draft report. Consultancy report (1) for the Committee on Science and Technology of the UNCCD.  
< http://www.unccd.int/en/programmes/Science/Monitoring-Assessment/Documents/Final-Report_UNCCD-Min-Set-of-Impact-Indicators.pdf>. 
***  As a stand-alone metric/proxy, there was limited or divided support for this metric/proxy. However, if used in support of another indicator, the agreement was 
much higher. 
****  Also a secondary indicator under core indicator S-7. 



ICCD/COP(11)/CST/2 

37 GE.13-61788 

 II. Indicator framework 

5. In addition to having the capacity to measure trends, indicators have to be linked in 
order to understand the full complexity of the underlying system and processes that 
characterize it. A conceptual indicator framework helps to do exactly this.  

6. The framework proposed for consideration to conceptualize the provisionally agreed 
indicator set is basically a combination of previously existing approaches (see figure 
below): 

 (a) The DPSIR (Driving Force-Pressure-State-Impact-Response) framework 
(EEA, 1999; Levin et al., 2008; UNEP/GRID-Arendal, 2002; UNEP-IEA. 2008);  

 (b) The ecosystem services approach as put forward by the Millennium 
Ecosystem Assessment (MA, 2005), allowing the different spatial and temporal scales of 
concern to be visualized. 

Amended Driving Force-Pressure-State-Impact-Response framework integrated with 
aspects of the Millennium Ecosystem Assessment conceptual framework: DPSIR-MA 

 

Sources: adapted from: MA, 2005; FAO-LADA, 2009; GEF KM:Land, 2010. 
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Annex III  

[English only] 

  Glossary 

 I. Terms and definitions 

 A. Assessment, evaluation and monitoring 

1. Assessment: an opinion or a judgement about somebody/something that has been 
thought about very carefully (Oxford’s Advanced Learners Dictionary). 

2. Evaluation: an opinion of the amount, value or quality of something after thinking 
about it carefully (Oxford’s Advanced Learners Dictionary). 

3. Monitoring: using a piece of equipment to check or record something (Oxford’s 
Advanced Learners Dictionary). 

4. According to these definitions it appears that assessment and evaluation are almost 
synonyms, the first being a little more qualitative and the second a little more quantitative, 
whereas monitoring does not necessarily involve repeated assessments – any indicator, 
feature or property of the monitored object with enough sensitivity to capture change of the 
whole system may be used. 

5. If assessments are spatially distributed over large areas, comparability among 
elementary records should be enabled by displaying them over the whole climate range and 
by expressing them relative to the potential values expected according to climate condition. 

6. Designing monitoring programmes should plan appropriate time windows for 
recording and time spans between them depending on the variability of the monitored 
system attributes. 

 B. Desertification and land degradation 

7. The Convention text defines these terms as follows (UNCCD, 1994: Article 1): 

 (a) “Desertification” means land degradation in arid, semi-arid and dry sub-
humid areas resulting from various factors, including climatic variations and human 
activities;  

 (b) “Land” means the terrestrial bio-productive system that comprises soil, 
vegetation, other biota, and the ecological and hydrological processes that operate within 
the system; 

 (c) “Land degradation” means reduction or loss, in arid, semi-arid and dry sub-
humid areas, of the biological or economic productivity and complexity of rainfed 
cropland, irrigated cropland, or range, pasture, forest and woodlands resulting from land 
uses or from a process or combination of processes, including processes arising from 
human activities and habitation patterns.  

8. However, the Convention definitions contain geographical restrictions when it comes 
to defining land degradation and desertification, effectively limiting areas under 
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consideration to “drylands”, while there has been much argument in recent years regarding 
the global dimension of land degradation (Cherlet et al., 2012). The UNCCD 1st Scientific 
Conference revisited some of the above-mentioned definitions and recommended the 
modified definition contained in paragraph 9 below.6 

9. “Desertification” is best treated as an extreme case of land degradation, which is 
expressed in a persistent reduction or loss of biological and economic productivity of lands 
that are under use by people whose livelihoods depend on this productivity, yet the 
reduction or loss of this productivity is driven by that use. 

10. While reaffirming drylands as deserving special attention, this revised definition 
recognizes land degradation as a truly global problem. 

11. At the same time, this new definition is not explicit on whether “extreme” should be 
read as a synonym of “irreversible”, which, if that were the case, would be a dangerous and 
uncertain statement, particularly since the hypothesis of desertification as a fluctuating 
phenomenon driven by disturbances (the greening effect) is gaining empirical support 
(Fensholta et al., 2012). More generally, working with definitions that are not sufficiently 
specific or explicit or that would not allow using system approaches risks hampering 
progress in successfully addressing desertification/land degradation and drought processes. 

 C. Desertification syndromes 

12. Syndrome: a set of physical conditions indicating a particular disease or medical 
problem (Oxford’s Advanced Learners Dictionary). 

13. Experience shows that there are associations between desertification symptoms and 
the particular desertification processes that caused them (Geist, 2005). For example, soil 
salinization and wetland degradation are symptoms of a failure of the community 
adaptation to droughts, a well-known desertification syndrome. Desertification syndromes 
are a useful tool to upscale local to global diagnoses and treatments. 

 D. Diversity, biodiversity and complexity 

14. Diversity refers to lists of species identified in samples with specification of sample 
size, place and time and containing quantitative information about their respective 
abundance. 

15. Biodiversity refers to the total specific, taxonomic or genetic richness contained in 
nature or in any local or taxonomic part of it, without considering differences and possible 
mathematical relations among the representation of the different taxonomic forms. 

16. In spite of the spread and omnipresence of the second term, the two above-mentioned 
terms are complementary and it is useful to keep this condition in mind. The concept of 
diversity is tightly attached to ecosystem dynamics, while biodiversity can be regarded as a 
kind of nature dictionary that informs about the genetic repository that can feed diversity at 
a particular situation in space and time (Margalef, 1997). 

17. Complexity is an extension of the diversity concept that concerns the connectivity 
(food webs and other interactions) that reinforces the ecosystem coherence. It includes a 
structural component, spatial and temporal, that concerns fluctuations, patchiness, 
peripheric materials such as wood, dead biomass, nests, etc., as well as genetic and cultural  
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6 Dryland Science for Development (DSD) Consortium, Working group 1. Available at <http://dsd-

consortium.jrc.ec.europa.eu>). 
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memory to use and maintain such structures (Anand et al., 2010). Referring to the 
Convention text and definitions, complexity loss is one of the qualifiers in the land 
degradation definition. It can be seen as an effort to widen the scope of biodiversity. 
Associated with the term “degradation”, it suggests a loss of “smartness” or fine structure at 
any scale. 

 E. Driver or driving force 

18. Driver: one of the main things that influences something or causes it to make progress 
(Oxford’s Advanced Learners Dictionary). This definition takes the “driver” as external to 
the “something”, which can be a variable or a dynamic system of variables. 

19. Looking at the regulation and control theory (Ashby, 1956), this definition can be 
refined by considering a driver as a disturbance or tension that influences a particular 
dynamic system, triggering a pressure which causes an impact on a set of essential 
variables and brings them off the state that allows the system to survive. The affected 
system cannot influence the driver itself, but it can develop internal reactions to filter or 
skip its effects. It should be noted that this concept reconciles the cybernetic regulation 
theory with the DPSIR (Driving Force-Pressure-State-Impact-Response) framework. 

20. It is recommended that this conceptual frame be adopted in order to understand and to 
deal with desertification systems and make progress in the 10-year strategic plan and 
framework to enhance the implementation of the Convention (2008–2018) (The Strategy) 
(UNCCD, 2007). Other approaches that distinguish direct from indirect drivers according 
their immediateness to the biophysical system (MA, 2005) are confusing without helping to 
better disentangle and tackle the main problems. 

 F. Harmonization versus standardization 

21. Harmonization: to make systems or rules similar in different countries or 
organizations (Oxford’s Advanced Learners Dictionary). 

22. Standardization: to make objects or activities of the same type have the same features 
or qualities (Oxford’s Advanced Learners Dictionary). 

 G. Indicator 

23. Indicator: a sign that shows you what something is like or how a situation is changing 
(Oxford’s Advanced Learners Dictionary). This definition implies two conditions for an 
indicator: first, that the sign is easier to measure than the “something”; and second, that 
previous knowledge is available to know what the sign forecasts about the change. For 
example, body temperature is a sign of the subject’s health but its significance depends on 
the observer’s knowledge of the temperature ranges for a healthy subject. 

 H. Primary productivity 

24. Primary productivity means the autotrophic input of organic matter to the ecosystem 
by the photosynthetic building of organic compounds using the atmospheric inorganic 
carbon dioxide. The result of this process is called gross primary productivity (GPP), in 
contrast to net primary productivity (NPP), which is the remaining GPP fraction after the 
respiration of all plant structures (roots, wood, etc.) that are needed by the photosynthetic 
system but are not directly involved in the photosynthesis. 
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25. The NPP fraction of GPP diminishes along the ecosystem maturation due to the 
accumulation of supportive and non-directly productive biomass. At maturity, NPP is 
minimized so as to just compensate mortality to allow the ecosystem to be maintained in a 
steady state. This explains why humans need to clear the structure of pristine or mature 
ecosystems to get part of their NPP. 

 I. Progress indicator versus narrative indicator 

26. A progress indicator is used/intended to track progress of the three strategic 
objectives formulated in The Strategy, used as part of a set of common, global indicators 
reported by all Parties. 

27. A narrative indicator is used in storylines that are mostly sourced locally. Narrative 
indicators can be upscaled so that the generic information included can contribute to the 
information and knowledge base generated across scales (local to global).  

 J. Scale versus resolution 

28. Scale is the relation between the actual size of something and its size on a map, 
diagram or model that represents it (Oxford Dictionary). 

29. Large scale/small scale: 

 (a) First meaning: involving many people or things, especially over a 
wide/narrow area (Oxford Dictionary); 

 (b) Second meaning: drawn or made to a scale that shows a small area of land or 
a building in great/small detail (Oxford Dictionary); 

 (c) Note that the two meanings are contradictory. The first is concerned with the 
magnitude of perceptual scope, while the second is constrained to the physical/geographical 
concept. In order to avoid them it is recommended that the terms upscaling and 
downscaling be used only in the first meaning. 

30. Spatial/temporal resolution: minimum cell size, length or interval in which each 
measurement is made. High-resolution: showing much clear, high detail (Oxford 
Dictionary). 

31. There are relationships between scale and resolution: for practical reasons, upscaling 
(larger area) involves moving towards lower spatial resolution and less detail; and each 
scale fits to an optimum range of resolutions, which depends on the redundancy imposed by 
the resolution of the analysed phenomena (del Barrio et al., 1993). For example, 0.01 m 
resolution may be appropriate to analyse drylands/grasslands patchiness, but would be 
highly redundant to describe hillslope topography. 

32. A completely different issue is the question of how to upscale variables/indicators 
originally designed at the local geographical large scale. Upscaling has nothing to do with 
changing to a lower geographical scale, and shows the semantic problems of these two 
apparently contradictory meanings. The way to upscale variables/indicators is generalizing 
them around generic processes. For example, take the role of “reactions” in the 
desertification-threatened system, a cluster of measures to mitigate its impact. One group of 
reactions may be fostering adaptation by increasing resource storage to buffer drought 
impact. In a particular site that can be done by building water reservoirs, at another site by 
building groundwater access facilities, in a third place by keeping ungrazed areas, etc. All 
these local actions can be upscaled by gathering them around a generic concept, which is 
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called “resource storage” and is evaluated by the cost or the cost/benefit ratio of any of the 
actions developed in a variety of sites. 

 K. Soil organic carbon 

33. Soil organic carbon (SOC): a SOC store at a particular moment is an expression of 
the carbon balance between inputs and outputs from natural and anthropogenic factors. Its 
metrics are g m-2. Its significance as a carbon sink is limited without knowing those fluxes 
that determine its balance, but it could be improved by comparing its value to potential. On 
the other hand, SOC relevance to improving soil functions is widely recognized. Most of 
organic soil carbon data refer to the percentage of fine earth. Getting SOC values from 
them requires soil bulk density data, which are much more infrequent. 

 L. Storyline 

34. Storyline: the basic story in a novel, play, film/movie, etc. (Oxford’s Advanced 
Learners Dictionary). In the case of desertification, it refers to the documented history of 
successes and failures which were experienced by a particular threatened site.  

 M. Sustainable land management 

35. The concept of sustainable land Management (SLM) is the World Bank response to 
the challenges raised by the Millennium Ecosystem Assessment (MA, 2005). It is defined 
as a knowledge-based procedure that helps integrate land, water, biodiversity, and 
environmental management (including input and output externalities) to meet rising food 
and fibre demands while sustaining ecosystem services and livelihoods (World Bank, 
2008). 

36. This definition highlights the necessary trade-off between the ecosystem 
simplification (degrading) associated with agriculture, and sustaining ecosystem services 
and livelihoods associated with its more advanced stages of maturity. The way to solve this 
trade-off is still poorly defined but the World Bank seems to focus on improving local good 
practices, while overlooking the overriding role of regional and global trade (ICTSD, 2007) 
and policies as drivers of land use at the local level. Indicators to assess SLM are still under 
discussion and not yet operational. 
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