برنامج وضع األهداف لتحييد أثر تدهور األراضي
وضع األهداف لتحييد أثر تدهور األراضي -
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 .1الملخص التنفيذي
في شهر أيلول/سبتمبر من عام  ،2015تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة "خطة التنمية المستدامة لعام  ،"2030والتي تشتمل على 17
هد ًفا من أهداف التنمية المستدامة ( )SDGباإلضافة إلى  169غاية .هدف التنمية المستدامة ( )SDGرقم  15يحث الدول على حماية
النظم اإليكولوجية البرّية واستعادتها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام ،وإدارة الغابات على نحو مستدام ،ومكافحة التصحر ،ووقف
تدهور األراضي وعكس مساره ،ومنع فقدان التنوع البيولوجي .تهدف الغاية  15.3إلى "مكافحة التصحر ،وترميم األراضي والتربة
عالم خا ٍل من ظاهرة تدهور
المتدهورة ،بما في ذلك األراضي المتضررة من التصحر والجفاف والفيضانات ،والسعي إلى تحقيق
ٍ
األراضي ،بحلول عام  .2030المؤشر المعتمد لقياس مدى إنجاز هدف التنمية المستدامة  SDGرقم  15.3هو "نسبة األراضي
المتدهورة على إجمالي مساحة األراضي".
صدّقت الدورة الثانية عشرة لمؤتمر األطراف ( )COPالتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ( ، )UNCCDوالتي عُقدت في أنقرة
بتركيا في تشرين األول/أكتوبر  2015على هدف التنمية المستدامة  SDGرقم  15.3ومفهوم تحييد أثر تدهور األراضي ()LDN
كوسيلة قوية لتعزيز تنفيذ االتفاقية .وفي تلك الدورة ،تم دعوة جميع البلدان األطراف في  UNCCDلتحقيق  LDNوتم مطالبة الكيانات
التابعة لـ  UNCCDبتوفير "إرشادات لصياغة أهداف ومبادرات مفهوم  "LDNباإلضافة إلى تسهيل "استخدام إطار مؤشرات الـ
 UNCCDكوسيلة مساهمة في رصد وتقييم ونشر مدى التقدم الذي تم إحرازه نحو تنفيذ األهداف الوطنية لمفهوم ."LDN
ً
واستجابة للمقررات الصادرة عن الدورة الثانية عشرة لمؤتمر األطراف الخاص بـ  ،UNCCDقامت اآللية العالمية ( )GMلـ
 UNCCDبإنشاء برنامج لوضع األهداف ( )TSPلـ  ،LDNوالذي يهدف إلى دعم الدول من أجل تحديد األهداف الوطنية لـ LDN
واإلجراءات المرتبطة بها .تم إعداد هذه الوثيقة "وضع أهداف  - LDNالدليل الفني" بواسطة اآللية العالمية  GMوأمانة اتفاقية األمم
المتحدة لمكافحة التصحر من أجل توفير التوجيهات التطبيقية حول كيفية تحديد خطوط األساس الوطنية وتحديد األهداف الطوعية
واإلجراءات المرتبطة بها من أجل تحقيق  LDNبحلول عام  ،2030باإلضافة إلى رصد مدى التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف .LDN
ويقترح هذا الدليل الفني عشر خطوات إلعداد أهداف  ،LDNوهي موضحة في الجدول  .1ويمكن أن يتم تعديل كيفية تنفيذ هذه
الخطوات  ،كما يمكن ضبطها وف ًقا للسياق دون (الوطني).
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الجدول  .1عشر خطوات لتحقيق األهداف الطوعية لتحييد أثر تدهور األراضي
النشاطات الرئيسية

الخطوات
التنسيق
الخطوة األولى:
قيادة الحكومة
وإشراك أصحاب
المصالح





قيادة الحكومة والتنسيق عبر الوزارات التنفيذية من أجل االستفادة من اإلمكانيات التي تتحها عملية وضع
أهداف LDN
تحديد أصحاب المصالح الرئيسيين الذين يشاركون في عملية وضع أهداف LDN
التحقق من إشراك أصحاب المصالح والتنسيق بينهم ،بما في ذلك إنشاء مجموعات عمل وطنية حول LDN

التقييم
الخطوة الثانية:
تحديد خطوط
األساس لـ LDN




تحديد خط أساس LDN
حساب خط األساس باستخدام مؤشرات  ،LDNبما في ذلك )1 :الغطاء األرضي؛ و )2إنتاجية األراضي؛
و )3مخزونات الكربون فوق وتحت سطح األرض (الكربون العضوي في التربة (.))SOC
إكمال المؤشرات الواردة أعاله ،متى أمكن ،بالمؤشرات (دون) الوطنية
استخدام مصادر البيانات العالمية عند غياب ،أو إلكمال وتحسين ،البيانات الوطنية



تنفيذ تقييم لالتجاهات التاريخية لتدهور األراضي من أجل فهم الوضع الحالي والكشف عن الحاالت المفارقة
وتحديد المناطق المتدهورة
تحديد االتجاهات البارزة فيما يتعلق بتدهور األراضي ،أي عند وقوع ما يلي:
 oحدوث تغييرات سلبية في الغطاء األرضي؛ و  /أو
 oظهور انخفاض كبير في إنتاجية األراضي؛ و  /أو
 oظهور انخفاض كبير في الكربون العضوي في التربة ؛ و  /أو
 oحدوث تغيير سلبي في مؤشر وطني آخر ذات صلة .
ترجمة االتجاهات على مستوى الظروف المحلية






تحديد أنواع تدهور األراضي لفئات محددة من الغطاء األرضي
تحديد األسباب المباشرة وغير المباشرة لتدهور األراضي
تحليل إطار العمل القانوني والمؤسسي فيما يتعلق بـ LDN
تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات المتعلقة بإطار العمل القانوني والمؤسسي لـ  ،LDNبما
في ذلك برامج العمل الوطنية التفاقية UNCCD



الخطوة الثالثة:
تقييم اتجاهات
تدهور األراضي




الخطوة الرابعة:
تحديد دوافع تدهور
األراضي

التخطيط
الخطوة الخامسة:
تحديد أهداف
 LDNالطوعية
الوطنية





تحديد األهداف القابلة للقياس حول ما ترغب الدولة في تحقيقه فيما يتعلق بـ LDN
تحديد درجة الشمولية والطموح فيما يتعلق بـ LDN
تحديد المرجع الزمني (على سبيل المثال  )2030المطلوب فيه تحقيق أهداف LDN

الخطوة السادسة:
تعميم  LDNفي
تخطيط استخدام



إدماج  LDNفي نماذج التخطيط الوطني الستخدام األراضي من أجل التكهن "بالمكاسب" و"الخسائر"
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األراضي
الخطوة السابعة:
تحديد اإلجراءات
المستخدمة لتحقيق
أهداف LDN





تحديد اإلجراءات التي تستهدف دوافع تدهور األراضي
تعزيز تنفيذ الهيكل الهرمي الستجابة  :LDNتجنب تدهور األراضي والتقليل من تأثيره وعكس مساره
التخطيط لموازنة تدهور األراضي الذي ال يمكن تجنبه من خالل الجهود المبذولة للترميم

اإلجراء
الخطوة الثامنة:
تسهيل اإلجراءات
المتخذة لتحقيق
LDN






نشر الفوائد المتعددة لـ LDN
تعميم  LDNفي السياسات والخطط الوطنية
زيادة االستثمارات من أجل تحقيق LDN
إنشاء  /تقوية الشراكات المتعلقة بـ LDN

الرصد واإلبالغ
الخطوة التاسعة:
رصد التقدم
المحرز تجاه
LDN




رصد التغييرات في قيم مؤشرات  LDNمن أجل قياس "المكاسب" و"الخسائر"
تقييم مدى تحقيق أهداف LDN

الخطوة العاشرة:
عملية اإلبالغ فيما
يتعلق بـ LDN



نشر التقدم المحرز تجاه تحقيق  LDNعلى جميع المستويات

إن عملية وضع أهداف  LDNال تعد عملية منفصلة بحد ذاتها ،بل يجب تضمينها ضمن عمليات السياسة اإلنمائية الوطنية الشاملة .ويلزم
أن تسمح الملكية القوية للمقاطعة والمشاركة الفعالة من كل مجموعات أصحاب المصالح والقطاعات التي تؤثر على رأس المال الطبيعي
المعتمد على األراضي لعملية وضع أهداف  LDNبالمساهمة في تحييد أثر تدهور األراضي بحلول عام  2030وتحقيق أهداف التنمية
المستدامة.
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 .3االختصارات
AFR100
BRICS
CBA
CBD
CCI-LC
CEE
CGIAR
COP
CRGE
CRIC
CSO
DLDD
ES
ESA
EU
FAO
FLR
GCF
GEF
GGWSSI
GHG
GIS
GIZ
GM
ha
IIF
ILM
INDC
IPCC
ISRIC
IWG-FSF
JRC

LADA
LCML
LDN
LPD
MDG
NAP
NBSAP
NDC
NDVI
NPP
RAPTA
+REDD
)SDG(s
SEEA

مبادرة استعادة المناظر الطبيعية للغابات في إفريقيا
البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا
تحليل التكلفة والفائدة
اتفاقية التنوع البيولوجي
الغطاء األرضي-مبادرة التغير المناخي
وسط وشرق أوروبا
المجموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية
مؤتمر األطراف
االقتصاد األخضر المقاوم لتغير المناخ
لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
منظمات المجتمع المدني
التصحر وتدهور األراضي والجفاف
خدمات النظام اإليكولوجي
مجموعة بيانات وكالة الفضاء األوروبية
االتحاد األوروبي
منظمة األغذية والزراعة في األمم المتحدة
استعادة الغابات والمناظر الطبيعية
صندوق المناخ األخضر
مرفق البيئة العالمية
مبادرة الجدار األخضر العظيم للصحراء والساحل
غازات االحتباس الحراري
نظام المعلومات الجغرافية
الوكالة األلمانية للتعاون الدولي
اآللية العالمية لـ UNCCD
هكتار
اإلطار المتكامل لالستثمار
اإلدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية
المساهمات المقررة المحددة وطنيا ً
الفريق الحكومي الدولي المعني بالتغير المناخي
معلومات التربة العالمية
مجموعة العمل الحكومية الدولية المعنية باإلطار االستراتيجي المستقبلي لالتفاقية
مركز البحوث المشتركة للمفوضية األوروبية
تقييم تدهور األراضي في المناطق الجافة
البيانات التعريفية للغطاء األرضي
تحييد أثر تدهور األراضي
ديناميكيات إنتاجية األراضي
األهداف اإلنمائية لأللفية
برنامج العمل الوطني التفاقية UNCCD
استراتيجيات وخطط عمل التنوع الحيوي الوطنية
المساهمة المقررة وطنيا ً
مُعامل التغيُر الطبيعي لالخضرار
صافي االنتاجية األولية
تقييم القدرة على التأقلم وسبل التكيف والتحول
تقليل االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها
هدف (أهداف) التنمية المستدامة
نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية
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SEIA
SLM
SOC
SPI
STAP
SWOT
TEEB
ToR
TSP
UNCCD
UNDAF
UNEP
UNFCCC
USA
USD
WOCAT

تقييم التأثير االجتماعي والبيئي
اإلدارة المستدامة لألراضي
الكربون العضوي للتربة
هيئة التفاعل بين العلوم والسياسات لـ UNCCD
الهيئة االستشارية العلمية والتقنية
نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات
اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي
الشروط المرجعية
برنامج وضع األهداف
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية
برنامج األمم المتحدة للبيئة
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
الواليات المتحدة األمريكية
دوالر أمريكي
ُ
الشبكة العالمية لنهُج وتكنولوجيات حفظ الموارد

7
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 .6قائمة األشكال
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 .1مقدمة
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر  UNCCDوتدهور األراضي
يتميز تدهور األراضي بتقليل وفقدان القدرات اإلنتاجية البيولوجية واالقتصادية لألراضي .وهي عبارة عن ظاهرة عالمية ،وغالبًا ما
تكون لها تأثيرات ضارة على المستوى المحلي .وغالبًا ما ينجم تدهور األراضي عن األنشطة البشرية ،كما أنه يتفاقم بسبب العمليات
الطبيعية مثل تغير المناخ .وحوالي  %25من اجمالي سطح األراضي الصالحة للزراعة تعتبر متدهورة؛ وكل عام ،تتم إضافة حوالي 12
مليون هكتار إلى إجمالي مساحة األراضي المتدهورة .وتقدر الكلفة االقتصادية لتدهور األراضي بما قيمته  490بليون دوالر كل عام،
بما يساوي ثالثة إلى ستة في المائة من إجمالي الناتج المحلي الزراعي على الصعيد العالمي.
وإدرا ًكا ألن التصحر وتدهور األراضي والجفاف ( )DLDDتعد مشكالت بيئية وتنموية ضخمة عالميا  ،تم انشاء اتفاقية األمم المتحدة
لمكافحة التصحر ( )UNCCDفي عام  .1994وقد صدّقت عليها  195دولة من الدول األعضاء في األمم المتحدة باإلضافة إلى منظمة
تكامل اقتصادي إقليمية واحدة (وهي االتحاد األوروبي) .والمهمة الرئيسية لالتفاقية ،كما تشير الخطة االستراتيجية العشرية وإطار عمل
تحسين تنفيذ االتفاقية للفترة الممتدة من  2008إلى ( 2018االستراتيجية العشرية) ،تتمثل في "توفير إطار عمل عالمي لدعم تطوير
وتنفيذ السياسات والبرامج واإلجراءات الوطنية واإلقليمية لمنع التصحر  /تدهور األراضي والتحكم فيه وعكس مساره والتخفيف من حدة
تأثيرات الجفاف عبر التميز العلمي والتقني وزيادة التوعية العامة ووضع المعايير والدعم وحشد الموارد ،بما يساهم في الحد من الفقر".
وبعد مرور عشرين عامًا على وضع اتفاقيات ريو (اتفاقية التنوع البيولوجي ( ، )CBDواتفاقية  ،UNCCDواتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCأثناء عقد قمة األرض في عام  ,1992تم تبني الوثيقة الختامية لعمليات ريو" ،20+المستقبل
الذي نريده" (األمم المتحدة ،)2012 ،في شهر حزيران/يونيو  ،2012بما يؤكد على االلتزام العالمي بما يلي  )1بذل الجهود للوصول
إلى عالم خا ِل من ظاهرة تدهور األراضي؛ و )2اتخاذ اإلجراءات المنسقة على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي في سياق اتفاقية
UNCCD؛ و )3رصد تدهور األراضي وترميم األراضي المتدهورة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة على الصعيد
العالمي.

السياق العالمي
بعد تبني األهداف اإلنمائية لأللفية ( )MDGواإلعالن عن عقد األمم المتحدة للصحارى ومكافحة التصحر ( ،)2020 - 2010في
أيلول/سبتمبر  ،2015اتفق المجتمع العالمي على "خطة التنمية المستدامة لعام  ،"2030بما في ذلك  17هد ًفا من أهداف التنمية المستدامة
( )SDGو 169غاية (األمم المتحدة .)2015 ،والهدف رقم  15يحث الدول على حماية االستخدام المستدام لألنظمة اإليكولوجية األرضية
واستعادتها وتعزيزها وإدارة التوقعات بشكل يتسم باالستدامة باإلضافة إلى مكافحة التصحر وإيقاف وإصالح تدهور األراضي فضالً عن
وضع حد لخسائر التنوع الحيوي .يرمي الهدف  15.3إلى "مكافحة التصحر وترميم األراضي والتربة المتدهورة ،بما في ذلك األراضي
المتأثرة بالتصحر والجفاف والفيضانات ،وبذل كل الجهود الالزمة للوصول إلى عالم يمكنه القضاء على تدهور األراضي" بحلول عام
 .2030المؤشر المعتمد لقياس مدى إنجاز هدف التنمية المستدامة  SDGرقم  15.3هو "نسبة األراضي المتدهورة إلى إجمالي مساحة
األراضي" .ويعتمد رصد ذلك المؤشر على االستخدام المجمع للمؤشرات الفرعية الثالثة ،وهي الغطاء األرضي وإنتاجية األراضي
ومخزونات الكربون فوق األرض وتحتها ،والتي يتم تحسينها وإكمالها من خالل مؤشرات وطنية أأخرى ذات صلة وإضافة السياق إليها
من خالل المعلومات على الصعيد الوطني ودون الوطني.
ويرتبط الهدف  15.3بمجموعة من المبادرات العالمية واإلقليمية المخصصة لتعزيز اإلدارة المستدامة لألراضي ( )SLMواستعادة /
إعادة تأهيل األراضي المتدهورة ،مثل أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في اتفاقية  ،CBDوتحدي بون الستعادة الغابات والمناظر الطبيعية
( ، )FLRوإعالن نيويورك بشأن الغابات ومبادرة  4من كل  ،1000باإلضافة إلى المبادرات اإلقليمية ذات الصلة مثل مبادرة 20×20
ألمريكيا الالتينية ومنطقة الكاريبي ،ومبادرة إعادة الغابات إلى هيئتها األصلية في إفريقيا (.)AFR100
الدورة الثانية عشرة لمؤتمر أطراف اتفاقية UNCCD
صدّقت الدورة الثانية عشرة لمؤتمر األطراف ( )COP.12لـ UNCCDالتي عقدت في أنقرة بتركيا في تشرين األول/أكتوبر 2015
على هدف  SDGرقم  ،15.3واشتملت على مفهوم  LDNكوسيلة قوية لتعزيز تنفيذ االتفاقية .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن الدورة
:COP.12
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قامت بدعوة كل البلدان األطراف إلى "صياغة األهداف الوطنية الطوعية لتنفيذ  "LDNوتضمينه في برامج العمل
الوطنية ( )NAPالخاصة بـ UNCCD؛
وطالبت الكيانات التابعة لـ  UNCCDبـ" )1 :توجيهات لصياغة أهداف ومبادرات  LDNالوطنية"؛ و )2تسهيل
"استخدام أطر مؤشر اتفاقية  UNCCDكوسيلة مساهمة في رصد وتقييم ونشر مدى التقدم الذي تم تحقيقه نحو تنفيذ
أهداف  LDNالوطنية"؛
وقررت "أن تقدم البلدان األطراف المتأثرة تعقيبات في الوقت المناسب حيثما أمكن على البيانات المبدئية والمنهجية
المقترحة لصياغة أهداف طوعية وطنية في مجال  LDNباستخدام إطار مؤشرات الرصد والتقييم ،وأن تستكمل
عملية اإلبالغ وتحديد األهداف كي تستعرضها لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية ( )CRICفي اجتماعها بين الدورات
الذي سيعقد بعد كانون الثاني/يناير " ..."2018على أن يكون للبلدان ما يكفي من البيانات/المعلومات الرسمية
الوطنية لإلبالغ عن التقديرات الوطنية المستمدة من مصادر البيانات العالمية أو لتأكيد صحتها؛ ويقرر أن يستند
اإلبالغ في المقام األول إلى البيانات الوطنية الرسمية"؛
وقامت بدعوة البلدان األطراف لتضمين األهداف الوطنية والطوعية لـ  LDNفي التقارير الوطنية الخاصة بها،
حسب الضرورة؛
وقررت" ،سعيا ً إلى فهم وضع تدهور األراضي وإمكانية استصالحها ،أن يكون اإلبالغ إلزاميًا بالنسبة إلى مؤشرات
التقدم الثالثة التالية لـ " ،UNCCDوالتي تتفق مع مؤشرات  SDGالفرعية للهدف " :15.3االتجاهات في الغطاء
األرضي" (المقياس :الغطاء األرضي النباتي)" ،واالتجاهات في إنتاجية األراضي أو أدائها" (المقياس :ديناميكيات
إنتاجية األراضي)؛ و"اتجاهات مخزونات الكربون فوق األرض وتحتها" (المقياس :مخزون الكربون العضوي
للتربة).1 (SOC

وفي هذه التوجيهات ،يتم استخدام المصطلح "المؤشر" لمؤشرات التقدم الثالثة التفاقية  UNCCDالمذكورة أعاله .وإذا كانت التوجيهات
تشير إلى مؤشرات أخرى ،فسوف يتم تحديدها.
كما صدّقت الدورة  COP.12ايضا على تعريف تحييد أثر تدهور األراضي الـ LDNعلى أنه " حالة تكون فيها كمية ونوعية موارد
األراضي ،الالزمة لدعم وظائف النظام اإليكولوجي وخدماته وتعزيز األمن الغذائي ،مستقرتين أو تتزايدان في نطاقات زمنية ومكانية
محددة" .وبالتالي ،من المطلوب أن تقترح هيئة التفاعل بين العلوم والسياسات ( )SPIلـ  UNCCDإطار عمل مفاهيمي لدعم تنفيذ
2
 LDNبشكل علمي.
العناصر الرئيسية إلطار العمل المفاهيمي العلمي لـ  LDNهي:






الرؤية الخاصة بـ  – LDNالحفاظ على رأس المال الطبيعي من األراضي وخدمات النظام اإليكولوجي المرتبطة به والمعتمدة
على األراضي؛
اإلطار المرجعي لـ  – LDNوضع خط أساس بنا ًء على المؤشرات المتفق عليها ،وهو ما يصبح الهدف (األدنى) الذي يرمي
إلى الحفاظ على هذه الحالة (أو تحسينها)؛
آلية موازنة  – LDNتصنيف وتفسير مقررات استخدام األراضي فيما يتعلق بتحييد األثر ووضع المبادئ من أجل الحد من
النتائج غير المقصودة؛
مسارات تنفيذ  – LDNتوفير التوجيهات حول مسارات تحقيق تحييد األثر؛
رصد وتقييم  – LDNتوفير التوجيهات حول تقييم التقدم المحرز تجاه تحييد األثر.

تتناول التوجيهات الحالية العناصر الواردة أعاله وتوفر المزيد من التوجيهات لتفعيلها طوال عملية وضع أهداف .LDN

1

انظر المرفق  1للتعرف على القائمة الكاملة للمقررات المتعلقة بتحييد أثر تدهور األراضي الصادرة عن الدورة الثانية عشرة لمؤتمر األطراف.
2
وهذه التوجيهات تشير إلى إصدار مسودة من إطار العمل المفاهيمي لتحييد أثر تدهور األراضي والتي تم تجهيزها من خالل هيئة التفاعل بين العلوم والسياسات
(.)UNCCD SPI، 2016
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لماذا تحييد أثر تدهور األراضي
كهدف نطمح إلى تحقيقه ،يهدف  LDNإلى الحفاظ على إنتاجية موارد األراضي ودعم وظائف وخدمات النظام اإليكولوجي وبالتالي تلبية
االحتياجات األجيال الحالية والمستقبلية .وفيما يتعلق بتحييد األثر ،يهدف مفهوم تحييد أثر تدهور األراضي إلى تحقيق التوازن بين جهود
تدهور األراضي المتوقعة الجديدة والمستقبلية لتحسين األراضي المتدهورة (على سبيل المثال ،من خالل ترميم األراضي و اإلدارة
المستدامة لألراضي  .)SLMوبمعنى آخر ،فإنه يهدف إلى موازنة الخسائر (المتوقعة) مع المكاسب فيما يتعلق بخدمات ووظائف النظام
اإليكولوجي والتي يتم توفيرها من خالل الموارد األرضية ،أي التربة والمياه والتنوع الحيوي .كذلك إن هذه الخدمات والوظائف ترمي
إلى الحفاظ على اإلنتاجية أو تحسينها وزيادة تأقلم األراضي والسكان المعتمدين على تلك األراضي.
ويهدف  LDNإلى الحفاظ على رأس المال الطبيعي المعتمد على األراضي ووظائف وخدمات النظام اإليكولوجي ذات الصلة بها مثل:





خدمات التوفير (على سبيل المثال ،توافر الغذاء وجودة المياه والمواد الخام والخدمات الطبية)؛
وخدمات التنظيم (على سبيل المثال ،تنظيم المناخ والتخفيف من حدة التغيرات المناخية والتقليل من مخاطر الكوارث وتنظيم
الموائل لآلفات واألمراض والتلقيح وتنظيم المياه)؛
وخدمات الدعم (على سبيل المثال ،تدوير المياه ،وخصوبة التربة); و
والخدمات الثقافية (على سبيل المثال ،اإلرث الثقافي ،والترفيه والسياحة).

تعد إدارة  SLMواإلدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية ) ،)ILMبما في ذلك اإلدارة المتكاملة للمياه ،وكذلك إعادة تأهيل وترميم األراضي
المتدهورة ،مفاهيم رئيسية تعززها اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر وغيرها من المؤسسات والمبادرات من أجل تحقيق .LDN
ويمكن تحديد  SLMعلى أنها "استخدام موارد األراضي ،بما في ذلك التربة والمياه والحيوانات والنباتات ،من أجل إنتاج الغذاء لتلبية
االحتياجات البشرية المتغيرة ،مع التحقق ،في نفس الوقت ،من توفير القدرات اإلنتاجية بعيدة المدى لهذه الموارد والحفاظ على الوظائف
البيئية لها" ( .)UNCCDوف ًقا لمنظمة  ،TerrAfricaفإنها تعتمد على أربع مبادئ عامة:





النهج المعتمدة على مستخدمي األراضي وال ُنهُج التشاركية؛
االستخدام المتكامل للموارد الطبيعية على مستوى النظام اإليكولوجي ونظام الزراعة؛
والمشاركة المتعددة المستويات و مشاركة الجهات صاحبة المصلحة المتعددة ؛
الدعم المستهدف للسياسات والمؤسسات ،بما في ذلك تطوير آليات الحوافز العتماد  SLMوإدرار الدخل على المستوى
المحلي.

تشير إدارة  ILMإلى "التعاون على المدى البعيد بين المجموعات المختلفة لمديري األراضي وأصحاب المصالح لتحقيق األهداف
والتوقعات المتعددة داخل نطاق سبل العيش المحلية والصحة والسالمة" بطريقة مستدامة ( ،EcoAgriculture Partnersمحدثة).
وفي حين تهدف كل من  SLMو ILMإلى الحفاظ على أنظمة إيكولوجية تعمل بشكل جيد ،يهدف استصالح  /ترميم األراضي الى
استعادة األنظمة اإليكولوجية ووظائف المناظر الطبيعية المفقودة أو المتدهورة:




يمكن تعريف إعادة تأهيل المناظر الطبيعية (لألراضي) على أنها عملية إعادة األراضي في منطقة معينة إلى درجة من
درجات حالتها السابقة ،بعد أن تؤدي عملية معينة (مثل االستغالل المفرط أو الكوارث الطبيعية أو ما إلى ذلك) إلى إتالف تلك
األراضي ( ،UNCCDمحدَّث).
وتعتبر عملية إعادة المناظر الطبيعية إلى هيئتها األصلية على أنها "عملية المساعدة على استعادة النظام اإليكولوجي الذي
تعرض للتدهور أو التلف أو الدمار" (الجمعية الدولية لالستعادة البيئية ،)2014 ،بما في ذلك استعادة الهياكل واإلنتاجية وتنوع
األنواع في المناظر الطبيعية  /النظام اإليكولوجي والتي كانت موجودة في األساس ( ،Lamb & Gilmour, 2003المب
وجليمور .)2003 ،

وبمجرد تعرض المناظر الطبيعية (لألراضي) أو األنظمة اإليكولوجية للتدهور ،يمكن أن تكون تكاليف االستعادة أكبر بكثير من تلك
المتعلقة بالحفاظ عليها ومنع تعرضها للتدهور ،بما في ذلك تعزيز إدارة .SLM/ILM
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الفوائد المتعددة لتحييد أثر تدهور األراضي
اتخاذ إجراء لتحقيق  LDNمن خالل  )1تجنب تدهور األراضي؛ و )2زيادة ممارسات إدارة SLM/ILM؛ و )3تبني إجراءات
االستعادة وإعادة التأهيل التي تكون مناسبة من الناحية البيئية و التي تتحلى بالمسؤولية االجتماعية ويمكن تنفيذها من الناحية االقتصادية
من أجل تأمين توفير األراضي الصحية والمنتجة الالزمة لتحقيق التنمية العادلة والمستدامة.
يوفر  LDNالعديد من الفوائد البيئية واالجتماعية ،والتي تساعد على التعامل مع مشكالت مثل األمن الغذائي والمساواة في الدخل والفقر
وإتاحة الموارد .يمكن أن يساعد تطبيق  SLMعلى زيادة اإلنتاجية من المحاصيل وإنشاء ما يصل إلى  1.4تريليون دوالر أمريكي
كامتيازات اقتصادية (.)ELD, 2015a
باإلضافة إلى ذلك ،يوفر  LDNامتيازات ضخمة من أجل التخفيف من حدة التغيرات المناخية وتعديلها .ويمكن أن يؤدي وقف تدهور
األراضي وعكس مساره إلى تحويل األراضي من كونها مصدرً ا النبعاثات غازات االحتباس الحراري إلى مركز تجميع من خالل زيادة
مخزونات الكربون في التربة والنباتات .ويمكن أن تحتجز التربة فقط حوالي  1إلى  3مليون طن من ثاني أكسيد الكربون ( )CO2في
العام في حين أن قطاع األراضي كله لديه القدرة على تخفيف حوالي  7إلى  11مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في العام ،بما يساوي
حوالي ثلث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون اإلجمالية من الوقود األحفوري ( .)UNCCD، 2015وبنفس الطريقة ،يلعب  LDNدورً ا
رئيسيًا في تقوية تأقلم المجتمعات الريفية ضد الصدمات المناخية من خالل تأمين وتحسين توفير خدمات النظام اإليكولوجي الحيوية.
وتنعكس هذه الروابط بين األرض والمناخ بشكل جيد في المساهمات المقررة المحددة وطنيا ً ( )INDCالتي قامت الدول بتطويرها من
أجل تنفيذ اتفاقية باريس الجديدة لمقاومة تأثيرات التغيرات المناخية .أكثر من  100من المساهمات المقررة المحددة وطنيا ً أدت إلى تقديم
أنشطة معتمدة على األراضي ألغراض التخفيف من حدة تلك التأثيرات والتكيف معها .وفي هذا السياق ،فإن أهداف وإجراءات LDN
تساهم بشكل مباشر في تنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بالمناخ ،والعكس صحيح .ويجب أن يتم أخذ تلك العوامل المتضافرة بعين االعتبار
عند تطوير الخطط الوطنية لـ  LDNواإلجراءات المتعلقة بالمناخ.
كما أن  LDNمتعلق بشدة بالعديد من أأهداف التنمية المستدامة .وهناك ارتباط مباشر بين  LDNوأهداف  SDGفي مجال الفقر واألمن
الغذائي وحماية البيئة واالستخدام المستدام للموارد الطبيعية (انظر الشكل .)1وللوفاء بأهداف  ،SDGسيكون من الضروري إدارة هذه
الروابط واالستفادة من التضافر المتاح بينها .إن تنفيذ  LDNيساعد على خلق امتيازات متعددة ،وبالتالي ،فإنه يساعد على خلق مساهمة
مباشرة في تحقيق أهداف  SDGتلك وغيرها من األهداف (UNCCD، 2016).
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الشكل  .1العالقة بين هدف  SDGرقم  15وأهداف  SDGاألخرى

المصدر :أختار شوستر وآخرون (قيد اإلعداد)
تمهد عملية إعداد أهداف  LDNالطريق أمام تحقيق  ،LDNمع األخذ في عين االعتبار وسائل الحماية ذات الصلة ،بما في ذلك:





المشاركة واسعة النطاق ألصحاب المصالح في التصميم والتنفيذ والرصد؛
واالستخدام المناسب لمؤشرات تحييد أثر تدهور األراضي المتاحة على الصعيدين العالمي ودون (الوطني)؛
وتعريف وتحديد أولوية اإلجراءات بشكل استراتيجي من أجل تحقيق LDN؛
والتعميم الفعال لـ  LDNفي عمليات السياسات الوطنية والدولية وجداول أعمال التنمية وإطارات عمل االستثمار.

 .2وضع أهداف تحييد أثر تدهور األراضي الوطنية واإلجراءات المرتبطة بها  -نهج من عدة خطوات
ً
استجابة لمقرر  COP.12المتعلقة بـ ( LDNانظر الملحق  ،)5.1قامت اآللية العالمية  GMالتفاقية  ،UNCCDبالتعاون مع أمانة
3
اتفاقية  UNCCDوغير ذلك من الشركاء ،بإعداد برنامج لوضع أهداف  LDN.ويهدف البرنامج إلى تمكين البلدان األطراف المهتمة
بتعريف خطوط األساس الوطنية وتحديد األهداف الطوعية واإلجراءات ذات الصلة بها من أجل تحقيق  LDNبحلول عام  .2030وتوفر
الخطوات التالية التوجيهات التشغيلية حول كيفية تعريف خطوط األساس الوطنية وتحديد األهداف الطوعية واإلجراءات ذات الصلة بها:





الخطوة األولى :قيادة الحكومة وإشراك أصحاب المصالح
الخطوة الثانية :تحديد خط األساس لـ LDN
الخطوة الثالثة :تقييم اتجاهات تدهور األراضي
الخطوة الرابع :تحديد دوافع تدهور األراضي

http://www.global-mechanism.org/resources/gm-publications 3
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الخطوة الخامسة :تحديد األهداف الوطنية والطوعية لـ LDN
الخطوة السادسة :تعميم  LDNفي التخطيط الستخدام األراضي
الخطوة السابعة :تحديد اإلجراءات المستخدمة لتحقيق LDN
الخطوة الثامنة :تسهيل اإلجراءات المتخذة لتحقيق LDN
الخطوة التاسعة :رصد التقدم المحرز تجاه تحقيق LDN
الخطوة العاشرة :عملية اإلبالغ فيما يتعلق بـ LDN

في حين توفر هذه الخطوات التوجيه العام حول عملية وضع أهداف  ،LDNفتنفيذ التوجيهات يمكن أن يتم تعديله بصفة دائمة بما يتوافق
مع السياق (دون) الوطني.
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الخطوة األولى :إشراك قيادة الحكومة وأصحاب المصالح
عملية وضع أهداف  LDNكفرصة للتعزيز بين الوزارات التنفيذية والتنسيق بينها
تتوافق عملية وضع أهداف  LDNمع السياسات الدولية (أهداف  )UNCCD ،SDGويجب أن يتم إدماجها في عمليات السياسات
الوطنية .ويجب أن تقوم على أساس المبادرات الوطنية وأن تستفيد منها ،وأن يتم دمجها في عمليات السياسات الوطنية ،بما في ذلك:









التخطيط الوطني الستخدام األراضي– ما هي النقاط األساسية لتعميم  LDNفي السياسات والبرامج واألنظمة اإلدارية الوطنية
الخاصة باستخدام األراضي؟
عملية أهداف  SDGالوطنية – ما هي حالتها؟ من الذي يقودها؟ من الشركاء الذين يشاركون فيها؟ كيف يتم التعامل مع األمور
المتعلقة ب LDNواألمور المتعلقة باألراضي؟
عمليات السياسات الوطنية األخرى ذات الصلة على المستويات الوطنية ودون الوطنية – ما هي عمليات السياسات الوطنية
المستمرة الرئيسية التي يمكن أن يتم إدماج  LDNبها؟ ما هي الوزارات المشاركة ،بما في ذلك نقاط االتصال الوطنية لـ
UNCCDو UNFCCCو CBDوGEF؟
عملية تنفيذ  NAP/UNCCDومواءمة اتفاقية  UNCCDالوطنية – هل تم مواءمة  NAP/UNCCDمع استراتيجية
 UNCCDالعشرية؟ هل يمكن للدول الوصول إلى  NAP/UNCCDالمحدثة واإلطار المتكامل لالستثمار ( )IIFذي الصلة؟
المبادرات األخرى ذات الصلة والقائمة على األراضي التي يمكن إدماج تحييد أثر تدهور األراضي فيها – هل الدولة عضو
في المبادرات العالمية أو اإلقليمية مثل  TerrAfricaأو  AFR100في إفريقيا ،أو مبادرة  x2020في أمريكا الالتينية ،أو
شراكة (شراكات) التربة العالمية  /اإلقليمية؟
إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ( – )UNDAFكيف يمكن دمج  LDNفي عملية  UNDAFالمحلية؟ هل يهتم
شركاء التنمية متعددي األطراف والثنائيين بدعم عملية وضع أهداف LDN؟ هل هناك شريك تنمية يقوم بدور وكالة التنسيق
الرائدة (الشريك الرئيسي) في األمور المتعلقة باألراضي؟

يعد االلتزام السياسي على أعلى المستويات عامالً رئيسيًا لتحقيق النجاح لعملية وضع أهداف  LDNوتنفيذه ،وهو ما يتطلب تعاونا ً فعاالً
بين مختلف القطاعات.

من الذي يجب أن يشارك في تحييد أثر تدهور األراضي
لألراضي وظائف متعددة .وتختلف الطريقة التي يتم من خاللها استخدام األراضي على المستويات دون الوطنية كما يمكن أن تتغير مع
مرور الوقت .ويمكن استخدامها لما يلي  )1لتخزين المعادن والمعادن الخام من أجل االستخدام البشري؛ و( )2لالستخدام الزراعي
والصناعي (على سبيل المثال الطعام واأللياف والوقود)؛ و )3كمساحة للمستوطنات والبنية التحتية االجتماعية والتقنية والترفيه؛ و)4
كوسيلة عزل أو ترشيح للمواد الكيميائية التي تسبب التلوث وكمصدر ومركز تجميع لغازات االحتباس الحراري؛ و )5كمساحة لتخزين
المياه السطحية والجوفية؛ و )6كموطن للنباتات والحيوانات والكائنات الحية المجهرية؛ و )7كأساس لتوفير سبل العيش ،وكموطن ومكان
متوارث من األسالف؛ و )8كوسيلة لالستثمار والمضاربة (.)GIZ، 2011
مع مراعاة تنوع الوظائف التي تساهم األراضي في إتمامها ،ال تأتي مشاركة مجموعة كبيرة من أصحاب المصالح والقطاعات في إدارة
األراضي على سبيل المفاجأة .وتميز منظمة األغذية والزراعة في األمم المتحدة ( / )FAOبرنامج األمم المتحدة للبيئة )(UNEP
) (1999بين ثالثة أنواع رئيسية من أصحاب المصالح:
 .1أصحاب المصالح المباشرون ،أي أصحاب المصالح الذي يستخدمون األرض لألغراض الزراعية أو لألغراض األخرى؛ و
 .2أصحاب المصالح غير المباشرين ،الذين يتأثرون باإلجراءات التي يتخذها مستخدمو األراضي؛ و
 .3مجموعات المصالح الخاصة ،المهتمون بإدارة األراضي أو الحفاظ عليها أو استخدامها لألغراض العلمية.
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وغالبًا ما يكون ألصحاب المصالح المذكورين أو مجموعات المصالح الخاصة موارد أو درجات مختلفة من التوجهات التجارية ،ويمكن
أن يفضلوا بشكل طبيعي خيارات مختلفة الستخدام األراضي.
يتطلب تعزيز االستخدام المستدام للموارد األرضية المشاركة النشطة لمجموعة كبيرة من القطاعات وأصحاب المصالح ،والذين يجب أن
يشاركوا في عملية وضع أهداف :LDN












مستخدمو األراضي هم أصحاب المصالح المباشرون الذين يقومون في نهاية المطاف باتخاذ القرارات اإلدارية فيما يتعلق
باألراضي .وهذه المجموعة من أصحاب المصالح تتسم بالتنوع ،بما في ذلك المزارعين  /الرعاة على نطاق محدود وكبير
والقائمين على حصاد منتجات الغابات باإلضافة إلى الشركات الوطنية والدولية الخاصة .ويمكن أن يكون أو ال يكون ألصحاب
المصالح المذكورين ممتلكات مضمونة لهم من األراضي .وغالبًا ما يتم تنظيم مستخدمو األراضي في شكل جمعيات من أجل
الدفاع عن المصالح العامة .ينبغي إيالء اهتمام خاص بضمان تمثيل الجنسين بشكل يتسم بالعدل والمساواة .وينشط الكثير من
مستخدمي األراضي خارج نطاق القطاع الزراعي (أي في مجاالت التعدين والتمدن والطاقة والطرق والبنية التحتية).
يدعم موفرو الخدمات من القطاع الخاص الجهود التي يبذلها مستخدمو األراضي بعدة طرق .يعد كذلك أصحاب المصالح
المشار إليهم ،المشاركون بشكل غير مباشر في إدارة األراضي ،مجموعة متنوعة قد تتضمن البنوك (على سبيل
المثال ،التمويل البالغ الصغر) وموفرو المدخالت الزراعية (على سبيل المثال ،موفرو الحبوب واألسمدة والمعدات الزراعية)
وموفرو خدمات الطاقة والتواصل والتجار وجهات التصنيع (على سبيل المثال ،معالجة المواد الخام) باإلضافة إلى الغرف
التجارية.
الوكاالت الحكومية على المستوى الوطني ودون الوطني تكون مسؤولة عن تطوير وتنفيذ الخطط والسياسات (دون) الوطنية
فيما يتعلق باألمور المرتبطة باألراضي .وفي بعض الحاالت ،يمكن اعتبارهم من مستخدمي األراضي .تكون الوزارات
التنفيذية والمشاركة في إدارة األراضي ،على سبيل المثال ،مسؤولة عن الزراعة ،والبيئة  /الغابات ،والمياه ،والتعدين،
والطاقة ،والتجارة ،والتنمية االقتصادية ،واإلحصاءات .ممكن أن تكون المؤسسات المسؤولة عن التخطيط االقتصادي الوطني
والتخطيط الستخدام األراضي بشكل إجمالي بمثابة النقاط األساسية للسعي وراء تحقيق جدول أعمال  .LDNوتلعب وزارة
المالية دورً ا مهمًا في تخصيص الميزانيات لألمور المتعلقة باألراضي .وقد قامت كل حكومة من الحكومات بتعيين نقاط اتصال
وطنية تابعةللعمليات الوطنية المتنوعة ،بما في ذلك معاهدات ريو ( ،CBDو ،UNCCDو )UNFCCCومرفق البيئة
العالمية (.)GEF
توفرمؤسسات األبحاثالوطنية والدولية اإلرشادات العلمية لكل أصحاب المصالح حول أفضل الممارسات الستخدام األراضي
والخيارات السياسية ذات الصلة .وتشتمل قائمة المشاركون الرئيسيون على مؤسسات األبحاث الزراعية الوطنية والجامعات
والمعاهد التابعة للمجموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية (.)CGIAR
منظمات المجتمع المدني ( )CSOتعد مجموعة أخرى من أصحاب المصالح المهمين ،سواء على الصعيد (دون) الوطني
والصعيد الدولي ،وغالبًا ما تمثل واجهة مهمة بين أصحاب المصالح الواردين أعاله من أجل دعم مستخدمي األراضي
المحليين .وتشارك منظمات  CSOفي األمور المتعلقة باألراضي على كل المستويات ،من خالل التعاون مع مستخدمي
األراضي المحليين وجمعيات مستخدمي األراضي والخدمات الحكومية اإلضافية والوكاالت الحكومية على المستويات المحلية
ومستويات المقاطعات والمستويات المركزية .وغالبًا ما تعمل منظمات  CSOالدولية كشركاء للتنمية (انظر أدناه).
يوفر شركاء التنمية مثل المنظمات متعددة األطراف والثنائية الدعم المالي والفني للمساهمين المشاركين في إدارة األراضي.
ويمكن أن يتم توفير هذا الدعم في شكل منح و  /أو قروض وف ًقا لإلجراءات واألولويات الخاصة بشركاء التنمية المتنوعين.

ومن الضروري إشراك كل مجموعة رئيسية من مجموعات أصحاب المصالح في عملية وضع أهداف  LDNبأكبر قدر ممكن ،مع
الوضع في االعتبار التأثير ذي الصلة ألصحاب المصالح (السلطة) والمصالح (التي ربما تكون متعارضة) كما هو موضح في الشكل .3
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الشكل  .3تأثير أصحاب المصالح ومصالحهم

المصدر :جامعة كانساس2015 ،

كيف يتم تنسيق مشاركة أصحاب المصالح
من الضروري أن تحدد عملية وضع أهداف  LDNوأن تشتمل على ممثلين عن أصحاب المصالح الرئيسيين (انظر أعاله) في العملية.
وفي هذا الصدد ،يمكن أن يتم التدقيق في آليات التنسيق الحالية على المستوى الوطني من أجل تحديد اآلليات المناسبة التي يمكن أن تكون
بمثابة مجموعات عمل لـ  ،LDNأي كمنصة ،يمكن من خاللها أن يقوم أصحاب المصالح المهتمون باألمر بتبادل المعلومات ووجهات
النظر حول عملية وضع أهداف .LDN
تتواجد آليات التنسيق التابعة لـ  UNCCDأو إدارة  SLMفي العديد من الدول ويمكن أن تكون بمثابة األساس لمجموعات عمل .LDN
الشروط المرجعية ( )ToRالعامة لمجموعات عمل  LDNالوطنية مقترحة في المربع  ،1ويمكن تعديلها حسب الضرورة لتتوافق مع
السياق الوطني.
المربع  .1الشروط المرجعية المحتملة لمجموعة عمل تحييد أثر تدهور األراضي الوطنية
الهدف :توجيه عملية وضع أهداف  LDNوتعزيز تعميم  LDNفي السياسات والخطط الوطنية
المهام:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11

توفير المعلومات إلى أصحاب المصالح
تمثيل أصحاب المصالح على المستوى الوطني
توفير منصة للتفاوض بين أصحاب المصالح
مراجعة خريطة طريق وطنية لوضع أهداف  LDNوالتصديق عليها
تحديد أصحاب المصالح الرئيسيين واألشخاص الذين يمثلون الموارد فيما يتعلق بعملية وضع أهداف LDN
مراجعة التقارير الوطنية المتعلقة بوضع أهداف  LDNوالتصديق عليها ،بما في ذلك خطوط األساس الوطنية لـ  LDNوتقييم
اتجاهات ودوافع تدهور األراضي وأهداف  LDNواإلجراءات ذات الصلة
دعم المنظمة الوطنية المسؤولة عن استشارات أصحاب المصالح فيما يتعلق بوضع أهداف LDN
دعم أنشطة التواصل واالتصاالت الوطنية فيما يتعلق بوضع أهداف LDN
دعم تعميم وضع أهداف  LDNفي عمليات السياسة الوطنية ،بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة
خلق الوعي بين أصحاب المصالح حول LDN
رصد وتقييم عملية وضع أهداف LDN
17

ً
عضوا يمثلون ما يلي:
التكوين30 -/+ :






المنظمات الحكومية (على سبيل المثال ،المنظمات الوطنية للتخطيط الستخدام األراضي ،والزراعة ،والبيئة  /الغابات،
والتجارة ،واإلحصاءات ،والتمويل)
القطاع الخاص (على سبيل المثال ،منظمات المزارعين ،واالتحادات التجارية ،والغرف التجارية ،والشركات التي تقوم على
األراضي ،بما في ذلك التعدين والطاقة والتمدن)
المنظمات األكاديمية والبحثية
منظمات المجتمع المدني CSO
شركاء التنمية

األمانة :المؤسسة التي تقوم بتنسيق العملية الوطنية لوضع أهداف ( LDNعلى سبيل المثال ،مؤسسة نقاط االتصال التفاقية )UNCCD
بشكل نموذجي ،يجب أن يتم إدماج أصحاب المصالح في كل مراحل عملية وضع أهداف تحييد أثر تدهور األراضي كما هو موضح في
الجدول .2
الجدول  .2مشاركة أصحاب المصالح في العملية الوطنية لوضع أهداف تحييد أثر تدهور األراضي
مشاركة أصحاب المصالح
الخطوات
الخطوة األولى







تحديد أصحاب المصالح
تقييم مصالح أصحاب المصالح الذين تم تحديدهم في LDN
إنشاء مجموعة عمل وطنية لـ LDN
مشاركة ممثلي أصحاب المصالح الرئيسيين في مجموعة عمل LDN
تنظيم ورشة عمل استهالل العملية الوطنية لوضع أهداف LDN

الخطوة من الثانية
إلى الخامسة





تحديد وحشد أصحاب المصالح المشاركين في وضع خطوط أساس  LDNوتوفير  /معالجة البيانات
االتفاق على الطرق المنهجية المتبعة بين أصحاب المصالح (مجموعة عمل )LDN
مشاركة أصحاب المصالح في تحليل التوجهات والدوافع (دون) الوطنية لتدهور األراضي والممارسات
الحالية إلدارة األراضي
تنظيم ورشة عمل للتحقق من نتائج تقييم  LDNوخطوط األساس المقترحة لـ LDN

الخطوة من
الخامسة إلى
السابعة




تحديد أهداف  LDNواإلجراءات ذات الصلة بها
تنظيم ورشة عمل للتحقق من أهداف وإجراءات LDN

الخطوة الثامنة





حشد أصحاب المصالح لتأكيد االلتزام باتخاذ اإلجراءات من أجل تحقيق LDN
تسهيل االلتزام السياسي لتحقيق األهداف الوطنية الطوعية لـ LDN
إنشاء شراكات متعلقة بـ LDN

الخطوتان التاسعة
والعاشرة




مشاركة أصحاب المصالح في رصد  ،LDNبما في ذلك تحليل وتفسير النتائج ذات الصلة
التصديق على تقرير  TSPالخاص بـ  LDNمن خالل مجموعة عمل وطنية لـ LDN
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الخطوة الثانية :وضع خط أساس لتحييد أثر تدهور األراضي
ما المقصود بخط أساس تحييد أثر تدهور األراضي
بالنسبة ألغراض وضع األهداف الطوعية ،يمكن أن يتم فهم  LDNعلى أنه نهج بدون خسائر صافية .وهو ينطوي على االلتزام بالحفاظ
ً
مقارنة بحالة مرجعية .وبالتالي ،تكون الحالة المرجعية ،أو خط األساس ،هي
على رأس المال الطبيعي المعتمد على األراضي وتحسينه
الهدف (األدنى).
يتم التعبير عن خط األساس على أنه قيمة تقديرية مبدئية ( )t0لكل مؤشر من المؤشرات المستخدمة كوثائق لرأس المال الطبيعي القائم
على األراضي وخدمات النظام اإليكولوجي التي تنطلق من قاعدة األراضي تلك.

ما المقصود بفترة خط األساس
من المفترض ،ألغلب الدول ،أن يعتمد خط األساس على الوضع الحالي والظروف الحالية.
وتعد حالة األراضي أمرً ا متغيرً ا للغاية ،سواء من الناحية المكانية أو الزمنية ،بسبب تنوع المناخ وتنوع األنشطة البشرية على األرض.
وبالتالي ،يمكن أن يتم حساب الخط األساس ،لكل مؤشر ،كمتوسط على مدار  10أعوام إلى  15عامًا.
بما يتوافق مع تبني أهداف  SDGفي عام  ،2015يوصى بالتالي بأن تكون الفترة األساسية االفتراضية ( )t0في شكل فترة تتراوح بين
 10أعوام إلى  15عامًا وتنتهي في عام  .2015ومع ذلك ،يعتمد التعريف الدقيق لخط األساس في نهاية المطاف على مجموعات البيانات
المتاحة على المستوى الوطني .وبالتالي ،يجب أن تحدد الدول بشكل واضح فترة خط األساس المحددة.

ما هي المؤشرات التي يجب استخدامها لحساب خط األساس
ويجب أن يتم حساب خط األساس من خالل تقدير القيمة المتوسطة على مدار فترة أساس تتراوح بين  10أعوام إلى  15عامًا ( ، )t0لكل
مؤشر من المؤشرات التالية:
 .1الغطاء األرضي؛
 .2وإنتاجية األراضي (القياس :صافي االنتاجية األولية)؛
 .3ومخزونات الكربون فوق األرض وتحتها (القياس.)SOC :
يوصى باستخدام تلك المجموعة الصغيرة من المؤشرات المقارنة لوضع خط األساس ،مع اكتشاف التغييرات مع مرور الوقت ورفع
تقارير بالتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف تحييد أثر تدهور األراضي.
يمكن تحسين هذه المؤشرات التي تسري عالم ًيا وإكمالها من خالل المؤشرات ذات المستوى الوطني (أو دون الوطني).

لماذا يتم استخدام الغطاء األرضي وإنتاجية األراضي ومخزونات الكربون لحساب خط األساس
تعد المؤشرات الثالثة الموصى بها لحساب خط األساس وتتبع مدى التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف  LDNجزءًا من مجموعة من ستة
مؤشرات للتقدم انتهجتها اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر لتتبع التقدم في تنفيذ االتفاقية عبر عملية اإلبالغ الوطنية 4.كما تمت
التوصية بها كذلك كمؤشرات فرعية لحساب مؤشر " SDGنسبة األراضي المتدهورة إلى إجمالي مساحة األراضي" ،والذي تم تبنيه
لقياس التقدم المحرز نحو تحقيق هدف  SDGرقم ( 15.3انظر الشكل  5.)4وبالتالي ،فإن منهجية الرصد الموصى بها لـ  LDNتقوم
على األعمال التي يتم حسابها من السنوات األخيرة من أجل تطوير إطار عمل مفاهيمي لرصد مدى تقدم اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة
التصحر فيما يتعلق بالتعامل مع  .DLDDوتهدف المواءمة مع أطر مؤشرات  UNCCDو SDGإلى تقليل عبء اإلبالغ على الدول.
http://www.unccd.int/en/programmes/Science/Monitoring-Assessment/Documents/Decision22-COP11.pdf 4
http://unstats.un.org/sdgs/files/metadata-compilation/Metadata-Goal-15.pdf 5
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الشكل  .4إطار المؤشرات بشأن رصد
واإلبالغ عن هدف التنمية المستدامة رقم
15.3

المصدر UNCCD :وآخرون( 2016 ,معدل)
ألغراض  ،LDNمن الضروري مالحظة أن المؤشرات الثالثة توفر تغطية جيدة لخدمات النظام اإليكولوجي المعتمد على األراضي
والتي تدعم  LDNويمكن استخدامها معًا لرصد كمية وجودة رأس المال الطبيعي المعتمد على األرضي وخدمات النظام اإليكولوجي التي
تنطلق من قاعدة األراضي تلك .باإلضافة إلى ذلك ،تتناول المؤشرات التغييرات في النظام بطرق مختلفة ولكنها ذات صلة شديدة به.
يوفر الغطاء األرضي مؤشرً ا مبدئيًا لالنخفاض أو الزيادة في الزراعة وتجزئة الموائل وتحويل األراضي ،أما إنتاجية األراضي فإنها
تسجل التغييرات السريعة بشكل نسبي ،في حين أن  SOCيعكس التغييرات األبطئ والتي تقترح السير نحو الحدود واالقتراب منها .وكما
ذكرنا آن ًفا ،فإن تلك المؤشرات ،رغم ذلك ،يمكن أن يتم إكمالها وتحسينها من خالل مؤشرات المستوى الوطني (أو دون الوطني) من أجل
توفير تغطية كاملة لخدمات النظام اإليكولوجي المقترنة باألراضي.

كيفية حساب المؤشرات ما هي مصادر البيانات التي يجب استخدامها
يجب أن يتم حساب المؤشرات بشكل رئيسي ,وإلى أقصى نطاق ممكن ،باستخدام مصادر البيانات الرسمية الوطنية القابلة للمقارنة
والموحدة.
ويجب استخدام مصادر البيانات العالمية عند غياب ،أو إلكمال وتحسين ،مصادر البيانات الوطنية .في حين أن كل الدول ،على المدى
البعيد ،يجب أن يتم تمكينها لكي تقوم بتنفيذ عمليات تجميع البيانات ذات الصلة وتحليلها واإلبالغ حول تدهور األراضي ،كما ويمكن أن
تستخدم البيانات العالمية من أجل رأب الصدع في البيانات وتقليل عبء اإلبالغ على الدول في نهاية المطاف.
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وبالتالي ،فإننا نوصي باستخدام نهج متعدد المستويات لحساب المؤشرات .يوفر النهج متعدد المستويات ،بصفة عامة ،إرشادات حول
أساليب التقدير بنا ًء على ثالث مستويات تفصيلية ،من المستوى األول (األسلوب االفتراضي) وحتى المستوى الثالث (األسلوب األكثر
تفصيالً) .في سياق  TSPلـ  ،LDNيتم استخدام النهج التالي:




المستوى األول :رصد األرض على مستوى عالمي  /إقليمي ،والمعلومات الجغرافية المكانية والنمذجة؛
المستوى الثاني اإلحصاءات الوطنية اعتما ًدا على البيانات المطلوبة للوحدات المرجعية اإلدارية أو الطبيعية (على سبيل المثال،
مستجمعات المياه) ومالحظة األرض الوطنية؛
المستوى الثالث :عمليات المسح الميدانية والتقييمات والقياسات األرضية.

ومثل هذ النهج يسمح للسلطات الوطنية باستخدام األساليب التي تتفق مع قدراتها ومواردها والبيانات المتاحة لديها كما تسهل إمكانية
المقارنة على المستوى العالمي.
يمكن االطالع على وصف للمؤشرات وبعض التوجيهات واسعة النطاق ألساليب حساب المستوى األول في صحيفة وقائع المؤشرات.

6

كجزء من برنامج  TSPلـ  ،LDNيتم توفير بيانات المستوى األول االفتراضي للدول المشاركة والمستمدة من مصادر البيانات العالمية
لكي تستخدمها وتتحقق منها في حالة غياب البيانات الوطنية 7.على الرغم من إتاحة مجموعة من مصادر البيانات العالمية لحساب
المؤشرات ،تم تحديد المصادر المحددة لبيانات المستوى االفتراضي األول اعتما ًدا على اعتبارات تتعلق باإلتاحة الفورية واالستعداد
لالستخدام ،باإلضافة إلى التغطية و التحليل المكاني والزماني .

كيفية تقييم بيانات المستوى األول النموذجية
في حالة غياب البيانات الوطنية ،أو كعامل مكمل لتلك البيانات ،يمكن أن تقرر الدول استخدام بيانات المستوى األول النموذجية التي يتم
توفيرها من خالل البرنامج أو استعادة ومعالجة البيانات من المنصات الموجودة المفتوحة.
ويجب أن تقترن البيانات المستمدة من مصادر البيانات العالمية أو اإلقليمية مع سياق المعلومات التي يتم الحصول عليها على الصعيد
الوطني ودون-الوطني .وتشتمل المنهجية األكثر شيوعًا على استخدام البيانات المعتمدة على الموقع لتقييم دقة المؤشرات المأخوذة من
رصد األرض والمعلومات الجغرافية المكانية .وهناك منهجية أخرى تستخدم البيانات المعتمدة على الموقع من أجل معايرة والتحقق من
مؤشرات وفهارس رصد األرض حيث يتم استخدام متغير االستشعار عن بعد للتنبؤ بالمتغير الفيزيائي الحيوي نفسه على األرض.
وفي غياب البيانات المعتمدة على الموقع ،هناك حل موفر للتكلفة يتمثل في استخدام صور جوجل إيرث عالية الدقة كبيانات للتحقق لتتبع
أنماط الغطاء األرضي وتغيرها مع مرور الزمن .ويتم تطوير أدوات سهلة االستخدام لتسهيل هذه المهمة (على سبيل المثال ،كوليكت
إيرث.)8
كما تلعب المعلومات النوعية ومناظير أصحاب المصالح دورً ا جوهريًا كذلك .وتوجد مجموعة من األساليب لتجميع هذه المناظير ،بما
في ذلك عمليات المسح ،وورشات العمل والمراجعات المتعمقة واالستشارات وإنشاء هيئات الخبراء .وغالبًا ما تعتمد هذه األساليب على
مبادئ استنباط الخبراء (أي توليف آراء الخبراء الفنيين والعلميين) .وفي نهاية المطاف ،من المحتمل أن تكون تلك مهمة المنظمة
ال رئيسية وشركائها ،والذين يقومون بتنسيق عمليات الرصد واإلبالغ على المستوى الوطني من أجل تفسير ما تكشف عنه تلك المجموعة
التي تضم البيانات الكمية والكيفية حول تدهور األراضي وتوجهات استعادتها.

 6يجري تجهيز وثيقة إرشا دات فنية تحمل االسم "إطار العمل والمبادئ التوجيهية حول استخدام مؤشر تدهور األراضي" كأحد المدخالت للعمل على
الهدف رقم  15.3لمجموعة خبراء العمل بين الوكاالت حول مؤشرات هدف التنمية المستدامة ( )SDGومن المتوقع أن يتم إطالقها مع اقتراب نهاية عام
 .2116وسوف تحتو ي وثيقة التوجيهات الفنية تلك على "توجيهات الممارسة الجيدة" حول كيفية حساب مؤشرات الغطاء األرضي وإنتاجية األراضي
ومخزونات الكربون ،باإلضافة إلى كيفية استخدام تلك المؤشرات بشكل مشترك للحصول على مؤشر " SDGنسبة األراضي المتدهورة إلى إجمالي
مساحة األراضي".
 7يت م توفير هذه البيانات العالمية االفتراضية الخاصة ببرنامج الدعم العالمي الذي يتم تمويله من خالل المرفق البيئي العالمي لكل البلدان األطراف بما
يؤدي إلى "زيادة كمية وجودة المعلومات المتاحة لمراجعة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر" دع ًما لعملية اإلبالغ الخاصة بـ .UNCCD
http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html 8
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الغطاء األرضي
التعريف

يشير الغطاء األرضي إلى الغطاء المادي المرئي لسطح األرض (الفريق الحكومي الدولي المعني بالتغير المناخي (.)IPCC، 2003

وحدة القياس

هكتار ()ha

األهمية

يعد الغطاء األرضي معلما قياسيا جوهريًا (بارامتر) لسطح األرض فهو يساعد في ترجمة ومطابقة المؤشرين اآلخرين.
كما تعد التغييرات التي تحدث في الغطاء األرضي كذلك مؤشرات مهمة في حد ذاتها حيث إنها توفر مؤشرً ا أوليًا لالنخفاض أو الزيادة في مستوى
الزراعة وتجزئة الموائل وتحويل األراضي.

طريقة الحساب

هذا المؤشر ،الذي غالبًا ما يتم أخذه من رصد األرض  ،يتطلب التخطيط الجغرافي المكاني لطبقات الغطاء األرضي باستخدام منهجيات مقارنة على
فترات زمنية منتظمة .ويجب أن يتم استخدام التواجد الشائع (أي التسمية والتعريف الرسميين لألنواع والسمات والعالقات المتبادلة) لتمكين المقارنات
العالمية .وينصح باستخدام البيانات التعريفية للغطاء األرضي ( )LCMLلمنظمة األغذية والزراعة (.)FAO، 2016
يقترح التصنيف الهرمي التالي كمرجع .يعتمد المستوى األول على فئات  IPCCلألراضي ( .)IPPC، 2006يعتمد المستوى الثاني على فئات الغطاء
األرضي المستخدمة بشكل مؤقت من خالل نظام المحاسبة البيئة واالقتصادية ( )SEEAوالذي يستخدم لغة  LCMLالخاصة بمنظمة ( FAOاألمم المتحدة،
 .) 2014يجب أن تستخدم الدول هذا التصنيف الهرمي كمرجع وبالمستوى المتناسب مع مقدار المعلومات المتاح لوصف كل فئة من فئات الغطاء
األرضي .إذا لم يتطابق نظام التصنيف الوطني الخاص باستخدام األراضي لدولة ما مع الفئات في المستويين األول أو الثاني ،يجب أن يتم جمع أو
تصنيف تصنيفات استخدام األراضي من أجل التعبير عن الفئات الممثلة هنا.
المستوى األول
أراضي الغابات

المستوى الثاني
تغطية أشجار الغابات

المروج

المراعي والمروج الطبيعية
األراضي الجنيبات واألدغال واألراضي البور
المناطق ذات الغطاء النباتي القليل
مجموعات النباتات الطبيعية والفسيفساء
الحقول المتوسطة إلى الكبيرة من األراضي الزراعية العشبية التي تنمو على األمطار
الحقول المتوسطة إلى الكبيرة من األراضي الزراعية العشبية المروية
المحاصيل الدائمة والمزروعات الزراعية
المجموعات الزراعية والفسيفساء
األراضي الرطبة المفتوحة
المناطق الحضرية والمطورة التابعة لها

األراضي الزراعية

األراضي الرطبة
المستوطنات

مصدر بيانات
المستوى األول

النموذجي
تفسير االتجاهات

األراضي األخرى
األراضي القاحلة
الثلوج واألنهار الجليدية الدائمة
المسطحات المائية (المسطحات المائية الداخلية ،المسطحات المائية الساحلية ،البحار)
9
مجموعة بيانات الغطاء األرضي-مبادرة التغير المناخي لوكالة الفضاء األوروبية (  CCI-LC).ل لدى مجموعة البيانات مساحة تغطية عالمية وتحليل
مكاني يصل الى  300م .وهناك ثالث حقبات متاحة تدور حول أعوام  2000و 2005و2010؛ ومن المتوقع أن تصبح حقبة  2015متاحة بعد فترة
قصيرة .تستخدم مجموعة البيانات نظام التصنيف الهرمي اعتما ًدا على لغة  LCMLالخاصة بمنظمة  :FAOتم تجميع فئات  CCI-LCالتي عددها ً 37
فئة
في فئات المستوى الثاني الواردة أعاله.
يمكن أن يتم وصف التغييرات التي تحدث في الغطاء األرضي على أنها إيجابية أو سلبية عندما يضاف إليها سياق المعلومات الوطنية أو المحلية .يتم
اعتبار بعض التحوالت الضرورية ،بصفة عامة ،سلبية ،مثل تلك من فئات الغطاء األرضي الطبيعية أو شبه الطبيعية لألراضي الزراعية أو
المستوطنات ،ومن فئات أراضي الغابات إلى فئات الغطاء األرضي األخرى (أي إزالة الغابات) وكذلك من فئات الغطاء األرضي الطبيعية أو شبه
الطبيعية واألراضي الزراعية إلى المستوطنات (أي التمدن) .ومع ذلك ،فإن تفسير التغييرات في الغطاء األرضي يعد في نهاية المطاف مسؤولية
السلطات الوطنية والمحلية التي يجب أن تقوم بتوفير تفسيرات فيما يتعلق بسبب تقييم التغييرات لكي تصبح إيجابية (مكاسب) أو سلبية (خسائر) في
السياق المحدد.
إنتاجية األراضي

التعريف

تشير إنتاجية األراضي إلى صافي اإلنتاجية األولية ( )NPPاإلجمالية فوق سطح األرض والتي تعرف على أنها الطاقة الناجمة عن النباتات ناقص تنفسها

/http://www.esa-landcover-cci.org 9
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(تقييم النظام اإليكولوجي لأللفية.)2005 ،
وحدة القياس

طن من المادة الجافة لكل هكتار في العام

األهمية

تشير إنتاجية األراضي إلى القدرة اإلنتاجية البيولوجية لألراضي ،ومصدر كل األطعمة ،واأللياف ،والوقود الذي يدعم البشر (أي خدمات النظام
اإليكولوجي للتوفير) .يقلل الحفاظ على إنتاجية األنظمة اإليكولوجية الزراعية وتحسينها بطريقة مستدامة الضغط للتوسع وبالتالي يقلل من الخسائر
والتدهور في األنظمة اإليكولوجية الطبيعية.

طريقة الحساب

يمكن حساب المؤشر عبر مناطق ضخمة من بيانات رصد األرض على صافي اإلنتاجية األولية ( .)NPPفيما يتعلق بالنضج و"االستعداد التشغيلي"،
تكون مؤشرات الغطاء النباتي كوثائق إلنتاجية  NPPأكثر واقعية مع االستخدام الروتيني في هذه الفترة الزمنية (ينجوه وآخرون  .)2015يعد مُعامل
التغيُر الطبيعي لالخضرار ( )NVDIبشكل كبير هو مؤشر الغطاء النباتي األكثر استخدامًا .ويمكن الوصول إلى المصادر التالية لمجموعات أوقات مؤشر
 NDVIبتكلفة محدودة أو بدون تكلفة ،من بين:
 AVHRR: 1982 حتى اآلن تحليل مكاني يصل الى  8كيلومترات;  1989حتى اآلن ،تحليل مكاني يصل الى  1كيلومتر
 MODIS: 2000 حتى اآلن ،تحليل مكاني يصل الى 250مترً ا
 غطاء  SPOTالنباتي 1999 :حتى اآلن 1 ،كم
تتأثر الوثائق المستخدمة لقياس  ،NPPمثل  NDVIوغير ذلك من مؤشرات الغطاء النباتي ،على المدى القصير بفينولوجيا المحاصيل واألمطار وتسميد
المواد الغذائية وغير ذلك من المتغيرات والتي يجب أن يتم تصحيحها لتفسير االتجاهات بدقة.
يجب أن يتم تصنيف بيانات إنتاجية األراضي من خالل الغطاء األرضي.
10

مصدر بيانات
المستوى األول
االفتراضي

بيانات ديناميكيات إنتاجية األراضي لمركز البحوث المشتركة  (LPD).تم أخذ مجموعة البيانات من فترة زمنية مقدارها  15عامًا ( 1999إلى )2013
لمالحظات مؤشر  NDVIللغطاء النباتي لـ  SPOTوالتي تم تكوينها عبر فواصل زمنية مقدارها  10أيام لتحليل مكاني مقداره  1كم.

تفسير االتجاهات

يجب أن يتم تفسير المناطق ذات إنتاجية  NPPالمتزايدة على أنها تتحسن ،ما لم يتم تقييمها بخالف ذلك على مستوى الدولة .على سبيل المثال ،غالبًا ما
يؤدي زحف األدغال والشجر (أي تغير الغطاء األرضي من العشب بحيث تسيطر عليها األشجار) في األراضي الجافة إلى فقد رأس المال الطبيعي مع
كميات أقل من العلف الذي تستفيد منه حيوانات الرعي والحياة البرية .وبالتالي ،يعد ذلك تدهورا لألراضي ،رغم احتمالية زيادة إنتاجية  NPPوالكربون
العضوي للتربة ( .) SOCفي الحاالت التي يتم فيها تحديد "نتائج إيجابية غير صحيحة" ،يجب أن تقوم الدول برفع تقارير بالحاالت االغريبة على أن تكون
مدعومة بأدلة على توفير تقييم أكثر دقة لـ .LDN

10

http://www.stapgef.org/stap/wp-content/uploads/2015/03/Michel-Cherlet-Remote-sensing-products-and-globaldatasets.pdf
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مخزونات الكربون فوق األرض وتحتها (القياس :الكربون العضوي للتربة)
يقصد بمخزون الكربون كمية الكربون الموجودة في مجمع (أي نظام يمتلك القدرة على تجميع أو إطالق الكربون) .وتعد مجمعات
الكربون األرضية بمثابة كتلة حيوية (الكتلة الحيوية فوق سطح األرض والكتلة الحيوية تحت سطح األرضي)؛ والمادة العضوية الميتة
(األخشاب والركام الميت)؛ والتربة (المادة العضوية للتربة) (.)IPCC، 2003

التعريف

ويجب أن يتم استخدام كربون  SOCكقياس لتقييم مخزون الكربون ،ويحل محله مخزون كربون النظام األرضي اإلجمالي (الكربون فوق
األرض وتحتها) بمجرد أن يبدأ في العمل.
وحدة القياس

طن من الكربون لكل هكتار

األهمية

يعد  SOCمؤشرً ا على الجودة اإلجمالية للتربة مع تدوير المواد الغذائية واالحتفاظ بالمياه واالستقرار المجمع لها باإلضافة إلى هيكلها.
ومن َثم ال يكون لمخزونات  SOCأهمية محلية فقط ،بل يكون لها أيضًا أهمية عالمية بسبب دورها في دورة الكربون العالمية :يمكن أن
يكون مجمع  SOCمصدرً ا ومجمعًا للكربون ،وبالتالي يكون عامالً جوهريًا في تقدير تدفقات الكربون .ويتأثر مخزون كربون  SOCبشكل
كبير باألنشطة الصنعية مثل تغير استخدام األراضي وممارسات اإلدارة ،والتي تؤثر على القدرات اإلنتاجية للتربة.

طريقة الحساب

يمكن إنتاج تقديرات تقريبية لتغييرات مخزون كربون  SOCبمساعدة أساليب النمذجة .ويوفر فريق  ،IPCCكجزء من األساليب الخاصة
به لمستودعات غاز االحتباس الحراري ( )GHGفي قطاع األراضي ،منهجية بسيطة إلى حد ما لنمذجة تغييرات المخزون في كربون
) .SOC (IPCC، 2006بالنسبة للتقديرات على المستوى األول االفتراضي ،يوفر فريق  IPCCقيم مرجعية افتراضية لمخزونات كربون
 SOCفي ظل ظروف مناخية  /تربة مختلفة لعمق مرجعي مقداره  30سم (انظر الجدول  2.3في فريق  IPCCلعام  )2006باإلضافة إلى
عوامل تغيير الكربون لالستخدام المختلف لألراضي ( 6استخدام األراضي  /فئات التغطية لفريق  )IPCCوأنظمة إدارة األراضي .في
غياب البيانات الوطنية ،يسمح ذلك بعمل تقديرات واسعة النطاق على التغييرات التي تطال  SOCفي المناطق التي تغيرت فيها الغطاء
األرضي .وإلى حد أكثر محدودية ،تسمح هذه المنهجية بعمل تقديرات حول تغييرات كربون  SOCفي المجاالت التي لم تتغير فيها فئة
الغطاء األرضي ولكن حدثت فيها تغييرات إدارية جوهرية (مثل االستعادة والري واألسمدة) .ويتطلب ذلك وجود معلومات واضحة حول
النطاق المكاني لممارسات اإلدارة.

مصدر بيانات المستوى األول
االفتراضي

11

المرجع الدولي للتربة ومراكز المعلومات  2016 (،SoilGrids250mقيد التجهيز ).ويتم حساب مخزون كربون  SOCمن بيانات
محتويات كربون  SOCومحتويات الحصى وعمق التربة والكثافة المجمعة المقدرة لكل طبقة من طبقات العمق وتجميعها حسب محتويات
 SOCللتربة العلوية (بعمق حتى  30سم) والتربة السفلية (بعمق يتجاوز  30سم).
يمكن أن ي تم تحسين مستوى دقة التوقعات من خالل تضمين المزيد من البيانات المشتركة المتعلقة بحالة التربة .لتحسين التوقعات للدولة،
12
يمكن التفكير في بيانات حالة التربة المساهمة عبر بوابة بيانات ( ISRICمعلومات التربة العالمية).

تفسير االتجاهات

يجب أن يتم تفسير المناطق ذات نسبة كربون  SOCالمتزايدة على أنها تتحسن ،ما لم يتم تقييمها بخالف ذلك على مستوى الدولة .على
سبيل المثال ،غالبًا ما يؤدي زحف األدغال والشجر (أي تغير الغطاء األرضي من العشب بحيث تسيطر عليها األشجار) في األراضي
الجافة إلى فقد رأس المال الطبيعي مع كميات أقل من العلف الذي تستفيد منه حيوانات الرعي والحياة البرية .وبالتالي ،يعد ذلك تدهورا
لألراضي ،رغم احتمالية زيادة إنتاجية  NPPوالكربون العضوي للتربة ( .)SOCفي الحاالت التي يتم فيها تحديد "نتائج إيجابية غير
صحيحة" ،يجب أن تقوم الدول برفع تقارير بالحاالت االغريبة على أن تكون مدعومة بأدلة على توفير تقييم أكثر دقة لـ ..LDN

http://www.isric.org/content/soilgrids 11
http://www.isric.org/data/wosis 12
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الخطوة الثالثة :تقييم اتجاهات تدهور األراضي
لماذا تقييم اتجاهات تدهور األراضي
يعد وضع أساس  ،LDNكما هو موضح في الخطوة الثانية ،بمثابة تمرين لقييم الوضع حيث يتم أخذ لمحة عن رأس المال الطبيعي
الحالي المعتمد على األرض؛ و هوال يوفر أي معلومات حول الحالة الحالية لتدهور األراضي.
ويعد إجراء تقييم بأثر رجعي التجاهات تدهور األراضي ،باإلضافة إلى تحليل للقوى الدافعة المؤثرة وراء تلك االتجاهات (الخطوة
الرابعة) بمثابة خطوة ضرورية فيما يتعلق بفهم الظروف الحالية لتدهور األراضي والكشف عن حاالت الشذوذ وتحديد المناطق التي
سا يعتمد على األدلة المبنية على اطالع لوضع أهداف تحييد أثر تدهور األراضي المناسبة
تعرضت للتدهور .ويوفر مثل هذا التقييم أسا ً
واتخاذ القرارات حيال التدخالت المحتملة وتحديد أولويات الجهود المبذولة في المجاالت التي يحدث فيها التدهور.
وبشكل نموذجي ،ومن أجل تقرير خيارات التدخل القابلة للتطبيق ألي موقع بعينه ،يجب أن يتم إكمال تقييم اتجاهات تدهور األراضي
بإضافة التقييمات التي يمكن االعتماد عليها إليها ،والخاصة بـ  )1احتمالية أو إمكانية دعم األراضي لمجموعة من استخدامات األراضي
المستدامة والممارسات اإلدارية؛ و )2تأقلم األراضي لكي تتوافق مع الصدمات .قدرات األراضي هي القدرة على قبول نوع وكثافة من
أنواع وكثافات استخدامات األراضي بصفة دائمة ،أو لفترة زمنية محددة في ظل اإلدارة التي ال تؤدي إلى التدهور على المدى البعيد
(هافتون وتشارمان  .)1986وقد تم وضع توجيهات تقييمات قدرات األراضي من خالل منظمة  FAO (1976و .)2007ينظر تقييم
التأقلم في أمر الحالة الحالية لألراضي ،والمسار المحتمل اتخاذه معها في ظل عوامل الضغط والصدمات المتوقعة ،على وجه الخصوص
التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية .وتتاح أدوات بما في ذلك ،تقييم القدرة على التأقلم وسبل التكيف والتحول ( RAPTA)13التقييم
الذاتي والتقييم الشامل للتأقلم مع المناخ للمزارعين والرعاة  (SHARP)14،لتوجيه تقييمات التأقلم.
قامت العديد من الدول بالفعل بإجراء تقييمات حول حالة واتجاهات تدهور األراضي باستخدام مجموعة متنوعة من المنهجيات المختلفة
(مثل تقييم تدهور األراضي في المناطق الجافة) ) ،(LADAوالذي تقوم منظمة  FAOبتنفيذه) كما قامت بتنفيذ بعض أشكال تقييم
األراضي من أجل تقييم قدرات األراضي .ولالستفادة من الجهود المبذولة ،فإننا نشجع الدول على استخدام النتائج التي يتم الحصول عليها
من هذه التقييمات من أجل دعم عملية وضع أهداف .LDN
وفي غياب تلك التقييمات ،أو إلكمال المعلومات الحالية ،توفر الخطوة الثالثة للدول نهج محتمل لتقييم اتجاهات تدهور األراضي ،في حين
أن الخطوة الرابعة توفر التوجيهات حول تحليل دوافع تدهور األراضي .وحيث إن األسباب (الدوافع) والتأثيرات (االتجاهات) مرتبطة
ببعضها البعض بشكل مباشر ،يمكن تنفيذ كال الخطوتين بالتوازي ،بدال من الواحدة بعد األخرى.

ما المقصود بتدهور األراضي وكيف يمكن أن نقوم بتقييمه
وف ًقا لـ )،UNCCD (1994


يتم تعريف تدهور األراضي على أنه "تقليل أو فقد في المناطق القاحلة وشبه القاحلة شبه الرطبة الجافة ،فيما يتعلق باإلنتاجية
البيولوجية أو االقتصادية ودرجة تعقيد األراضي الزراعية التي تنمو على األمطار واألراضي الزراعية التي تنمو بالزراعة أو
النطاقات والمراعي والغابات والغابات الحرشية الناجمة عن استخدامات األراضي أو الناجمة عن عملية أو مجموعة من
العمليات ،بما في ذلك تلك التي تنجم عن األنشطة البشرية وأنماط السكن ،مثل )1( :تآكل التربة الناجم عن الرياح و  /أو
المياه؛ و( )2تدهور السمات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية واالقتصادية للتربة؛ و( )3الفقد على المدى البعيد للغطاء النباتي
الطبيعي".



يتم تعريف بالتصحر على أنه "تدهور األراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة وشبه الرطبة الجافة والناجم عن عدد من
العوامل المتنوعة ،بما في ذلك التغيرات المناخية واألنشطة البشرية".

/http://www.stapgef.org/the-resilience-adaptation-and-transformation-assessment-framework 13
/SHARP: http://www.fao.org/in-action/sharp/en 14
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تدهور األراضي ,والذي ال يحدث بأنماط خطية أو يمكن تصويرها بسهولة ,يمكن اكتشافه بشكل أكثر سهولة كتغيير في قيم مجموعة
محددة من المؤشرات التي يتم قياسها بشكل متسق وليس من خالل تقييم حالة تدهور األراضي .يمكن أن تكون الدقة (مدى تكرار) هذه
القياسات الخاصة بالتغيير مرتفعة بشكل كبير ،في حين أن دقة الجهود العالمية الضخمة (تقارب القيم المقاسة من القيم الفعلية) من أجل
15
تقييم تدهور األراضي كانت منخفضة بشكل نسبي.

كيف نقوم بتقييم اتجاهات تدهور األراضي
المؤشرات الثالثة المستخدمة لتعيين خط األساس (أي الغطاء األرضي وإنتاجية األراضي ومخزونات الكربون فوق األرض وتحتها
(القياس ،(SOC) :والتي يتم إكمالها حسب الضرورة بالمؤشرات الوطنية ذات الصلة ،يمكن كذلك استخدامها لتقييم االتجاهات.
عند وضع خط األساس ،من الضروري تقدير متوسط القيمة عبر فترة الخمس سنوات لخط األساس ) ، (t0لكل مؤشر ،ومع ذلك،
يتطلب تحليل االتجاهات بأثر رجعي ،مالحظة التغييرات في قيمة المؤشرات على مدار فترة تقييم مقدارها من  10أعوام إلى  15عا ًما
قبل الحالة الحالية (أي من  2000إلى .)2015
وحيث إن هذه المؤشرات تكون تكميلية وليست إضافية وال تعد مكونات رئيسية في حالة األراضي ،يجب أن يتم تحليلها بشكل منفصل.
ومع ذلك ،يجب كذلك استخدام الغطاء األرضي ،والذي رغم أنه يعد مكو ًنا مهمًا في حد ذاته ،لتقسيم طبقات المؤشرين اآلخرين:
يتم ،بصفة عامة ،اعتبار أن التدهور قد حدث ،في الحاالت التالية:





ظهور اتجاه سلبي كبير في إنتاجية األراضي؛ أو
ظهور اتجاه سلبي كبير في SOC؛ أو
حدوث تغييرات سلبية في الغطاء األرضي؛ أو
حدوث تغيير سلبي في مؤشر وطني آخر ذات صلة ال.

ومع ذلك ،يجب أن يتم تفسير االتجاهات في المؤشرات في سياق الظروف المحلية.

كيف نقوم بتفسير االتجاهات في المؤشرات
في األغلب يكون تفسير التغييرات في المؤشرات مهمة السلطات والمؤسسات الوطنية والمحلية التي تقوم بتنسيق عملية الرصد من أجل
عملية اإلبالغ على الصعيد الوطني .ويجب إشراك أصحاب المصالح ذوي الصلة في عملية تفسير البيانات.
يمكن أن يتم وصف التغييرات التي تحدث في الغطاء األرضي على أنها إيجابية أو سلبية عندما يضاف إليها سياق المعلومات الوطنية
أو المحلية .ويتم اعتبار أن بعض التحوالت الخطيرة على أنها سلبية بصفة عامة ،على سبيل المثال تلك المتحولة:




من فئات الغطاء األرضي شبه الطبيعية لألراضي الزراعية أو المستوطنات؛
من أراضي الغابات لفئات الغطاء األرضي األخرى (أي إزالة الغابات) ،باإلضافة إلى تلك
من فئات الغطاء األرضي الطبيعية أو شبه الطبيعية واألراضي الزراعية للمستوطنات (أي التمدن).

ومع ذلك ،فإن تحديد العمليات الخطيرة وتفسير التغييرات في الغطاء األرضي يجب أن يشتمل على تفسيرات فيما يتعلق بكيفية تقييم
التغييرات على أنها إيجابية أو سلبية في سياق معين (انظر كذلك الشكل .)6
يمكن أن يتم تفسير المناطق ذات مستويات اإلنتاجية األرضية ومخزون كربون  SOCاآلخذة في التزايد ،بصفة عامة ،على أنها تتحسن،
في حين أن المناطق ذات مستويات اإلنتاجية األرضية ومخزون كربون  SOCاآلخذة في التناقص يمكن تفسيرها على أنها تتدهور (أي
تدهور األراضي).
ومع ذلك ،في ظل الظروف االستثنائية ،فإن هذه المؤشرات يمكن أن تؤدي إلى "نتائج إيجابية غير صحيحة" .على سبيل المثال ،غالبًا ما
يؤدي زحف األدغال والشجر (أي تغير الغطاء األرضي من العشب الى غطاء أرضي بحيث تسيطر عليها األشجار) في األراضي
الجافة إلى فقد رأس المال الطبيعي مع كميات أقل من العلف الذي تستفيد منه حيوانات الرعي والحياة البرية .وبالتالي ،يعد ذلك تدهورا لألراضي،
 15وقد كشفت دراسة مقارنة حديثة لمجموعات البيانات ألربع تقييمات عالمية ضخمة لمساحة األراضي المتدهورة عن وجود فروق ضخمة في حجم
النتائج (من أقل من بليون هكتار إلى أكثر من  6باليين هكتار) ،مع درجة اختالف واسعة النطاق بشكل متسق في توزيعها المكاني .انظر Gibbs
) &Salmon (2015جيبس وسالمون
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رغم احتمالية زيادة إنتاجية  NPPوالكربون العضوي للتربة ( .) SOCفي الحاالت التي يتم فيها تحديد "نتائج إيجابية غير صحيحة" ،يجب أن تقوم
الدول برفع تقارير بالحاالت الغريبة على أن تكون مدعومة بأدلة على توفير تقييم أكثر دقة لـ .LDN

وبصفة عامة ،فإن المناطق محل االهتمام هي مناطق معروفة تمامًا للوزارات الوطنية والمراكز الزراعية واألبحاث الوطنية ،ويمكن
التعرف عليها بسهولة عبر خادومات تصوير األقمار الصناعية العالية الدقة المتاحة محليًا ،مثل جوجل إيرث أو مصادر البيانات األخرى
المكافأة لذلك.

ما هي مصادر البيانات التي نستخدمها لتقييم االتجاهات
يتطلب تعريف اتجاهات تدهور األراضي مجموعات بيانات يمكن االعتماد عليها حول المؤشرات.
في المستوى األول ،يمكن استخدام نفس مصادر البيانات المستخدمة لحساب خط األساس من أجل تقييم االتجاهات (للحصول على
المزيد من المعلومات انظر الخطوة الثانية وصحائف الوقائع للمؤشرات) .يتم توفير بيانات المستوى األول االفتراضي إلى الدول بتنسيق
قياسي يسهل عمليات الحساب التي تقوم بها تلك الدول من أجل تعريف وقياس االتجاهات.
في المستويين الثاني والثالث ،يمكن أن يتم استبدال تلك المجموعات الزمنية للبيانات وإكمالها بمجموعات البيانات الرسمية الوطنية الناتجة
حول نفس المؤشرات .كما يمكن استخدام المؤشرات اإلضافية المتعلقة بتدهور األراضي وف ًقا لما تراه الدول المشاركة.

المربع  .2الدعم المحتمل لبرنامج تعيين الهدف من تحييد أثر تدهور األراضي لتقييم توجهات تدهور األراضي
يوفر برنامج تعيين الهدف من تحييد أثر تدهور األراضي للدول ما يلي:
بيانات الغطاء األرضي للفترة الزمنية من عام  2000إلى  2010باإلضافة إلى تغييرات االغطاء األرضي للفترة من  2000إلى
 2010بتصميم مكاني مقداره  300متر ،والمأخوذة من مجموعة بيانات الغطاء األرضي-مبادرة التغير المناخي لوكالة الفضاء
األوروبية .يمكن أن تصبح بيانات الغطاء األرضي وتغييرات الغطاء األرضي للفترة من  2000إلى  2015متاحة.
اتجاهات إنتاجية األراضي مشتقة من مجموعة زمنية على مدار  15عامًا (من  1998إلى  )2012من مالحظات مُعامل التغيُر
الطبيعي لالخضرار العالمي والتي تم تكوينها على مدار فواصل زمنية مقدارها  10أيام بتصميم مكاني مقداره  1كم .توفر مجموعة
بيانات ديناميكيات إنتاجية األراضي ( )LPDلمركز البحوث المشتركة التابع للمفوضية األوروبية خمس فئات  LPDكما يلي)1 :
األراضي تتدهور ،و )2مؤشرات مبكرة للتدهور ،و )3مستقرة ولكنها مجهدة ،و )4مستقرة وليست مجهدة ،و )5تتحسن .ال تتفق
الفئات النوعية الخمسة التجاهات اإلنتاجية بشكل مباشر مع إجراء كمي إلنتاجية النظام اإليكولوجي السنوي المفقودة أو المكتسبة.
والفئات الخمسة ،باألحرى ،تعد بمثابة اإلجراء النوعي المجمع لكثافة وثبات التغييرات السلبية أو اإليجابية للغطاء النباتي النشط عبر
األضواء الصناعية على مدار الفترة التي خضعت للمالحظة .لتعريف المناطق المتدهورة ،يوصى بإيالء اهتمام خاص للمناطق
المصنفة على أنها فئات  LPDكما يلي )1 :األراضي تتدهور ،و )2مؤشرات مبكرة للتدهور ،و )3مستقرة ولكنها مجهدة .يمكن أن
يتم تجميع بيانات إنتاجية األراضي حسب فئات الغطاء األرضي من أجل حساب معدل تدهور إنتاجية الغابات أو األراضي العشبية أو
األراضي الزراعية.
البيانات الخاصة بالكربون العضوي للتربة ( )SOCلعام  ،2010مأخوذة من المرجع الدولي للتربة ومراكز المعلومات
 . SoilGrids250mفي غياب البيانات الخاصة بفترات سابقة ،ال يمكن تقييم اتجاهات كربون  .SOCومع ذلك ،يمكن أن يتم اعتبار
تحليل االتجاهات في الغطاء األرضي وإنتاجية األراضي ،والذي يتم جمعه في نهاية المطاف مع تحليل االتجاهات في المؤشرات
األخرى ذات الصلة بالسياق الوطني ،كافيًا للحصول على نظرة عامة حول عمليات تدهور األراضي المستمرة والتي تكون ضرورية
لوضع أهداف تحييد أثر تدهور األراضي بشكل عملي .يمكن إنتاج تقديرات تقريبية لتغييرات مخزون كربون  SOCبمساعدة أساليب
النمذجة .وكجزء من األساليب التي يتبعها فريق  IPCCلمستودعات غاز االحتباس الحراري في قطاع األراضي (الفريق الحكومي
الدولي المعني بالتغير المناخي ) ،(IPCC)، 2006فإن الفريق يوفر منهجية بسيطة إلى حد ما لنمذجة تغييرات المخزون في SOC
بنا ًء على تغييرات الغطاء األرضي .أثناء مشروع  ،LDNاستخدمت إيطاليا بالفعل هذ النهج بنجاح لتستمد تقديرات واسعة النطاق
التجاهات التغير في مخزون  SOCبنا ًء على تغييرات الغطاء األرضي وباستخدام بيانات كربون  SOCالوطنية (أي ،المستوى
الثاني) (.)Ministerio dell’Ambiente & UNCCD، 2015

27

الشكل  .6تحديد العمليات المهمة

مالحظة في الشكل  ،1تم تمييز بعض الصفوف لتوضيح كيفية قراءة البيانات .في الصف  ,7تظهر مساحة  352.4كم مربع من "الغابات
(والتي بقت في شكل "غابات" في عام  )2010العالمات المبكرة للتدهور .وبنفس الطريقة ،في الصف  ،25تظهر عالمات التدهور المبكر على
مساحة  104013.2كم مربع من "مناطق الشجيرات واألراضي العشبية والمناطق ذات الغطاء النباتي القليل" ،وفي الصف  ،36يظهر التدهور في
اإلنتاجية على مساحة  434.1كم مربع من "األراضي الزراعية" .في الصف  ,30تم تغيير حالة مساحة  1.3كم مربع من "غابات" في عام  2000إلى
"شجيرات وأراضي عشبية ومناطق ذات غطاء نباتي قليل" في عام  2010عبر مساحة تتسم بتدهور اإلنتاجية.

الشكل  .7ديناميكيات اإلنتاجية األرضية في ناميبيا ،من  1998إلى 2013
(البيانات مأخوذة من ( )JRC-EUالمصدر :جمهورية ناميبيا واتفاقية األمم
المتحدة لمكافحة التصحر)2015 ،
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كيف نحدد البؤر الساخنة المحتملة لتدهور األراضي
نتيجة لتقييم اتجاهات تدهور األراضي ،يمكن أن يتم تعريف المناطق المعرضة لتدهور األراضي (الخطوة  )3واألسباب غير المباشرة
لتدهور األرضي (انظر الخطوة الرابعة) .وبالتالي ،فإنه قد يلزم إجراء المزيد من التقييمات في مناطق محددة من أجل فهم ديناميكيات
تدهور األراضي بشكل كامل باستخدام المزيد من المؤشرات ومصادر البيانات ،بما في ذلك الزيارات الميدانية المحتملة .ويمكن أن تغطي
هذه المساحات المناطق اإليكولوجية المختلفة ،ويمكن أن تكون معرضة لعوامل مباشرة مختلفة لتدهور األراضي.
ويساعد هذا التقييم المتعمق على التحقق مما إذا كانت هذه المناطق تعد بمثابة بؤر ساخنة فعليًا فيما يتعلق بتدهور األراضي أم ال ،وما إذا
كان يجب أن تحظى هذه المناطق باألولوية التخاذ اإلجراءات حيالها من أجل تحقيق  LDNأم ال.

الخطوة الرابع :تحديد دوافع تدهور األراضي
بمجرد أن يتم تحديد اتجاهات تدهور األراضي وقياسها وإضفاء الطابع المحلي عليها ،وقبل تحديد اإلجراءات الالزمة للتعامل مع
المشكلة ،يجب أن يتم تنفيذ خطوتين مهمتين من أجل فهم ديناميكيات تدهور األراضي بشكل أفضل على المستوى (دون) الوطني:
.1
.2

تحليل دوافع عمليات التدهور في المناطق المختلفة في الدولة،
وتقييم إطار العمل القانوني والمؤسسي لتدهور األراضي والذي يؤثر على .LDN

إن تدهور األراضي أمر يعتمد على السياق ،وال يمكن أن نحكم عليه بعي ًدا عن السياق المكاني والزمني واالقتصادي والثقافي له (وارين،
 .)2014يمكن أن تؤدي األنواع المختلفة لألنشطة البشرية واألسباب الطبيعية إلى تدهور األراضي والذي ينجم في الغالب عن
التفاعل الذي دائمًا ما يكون معق ًدا بين األنواع والدوافع المختلفة .ويمكن تمييز نوعين من أنواع الدوافع:



الدوافع القريبة (المباشرة) والتي تكون مرتبطة بشكل مباشر بنظام استخدام األراضي المحلي؛
الدوافع الكامنة (غير المباشرة) والتي يمكن أن تكون وطنية أو عالمية أو محلية ،وتشتمل على الظروف الديموغرافية
واالقتصادية واالجتماعية والسياسية.

ولتقييم عوامل تدهور األراضي التي تكون وراء اتجاهات تدهور األراضي المحددة من قبل ،يوصى بتحليل السالسل المسببة كما يلي:




أوالً ،تحديد نوع (أنواع) تدهور األراضي لكل منطقة من المناطق المتأثرة؛
ثانيًا ،تحديد الدوافع المباشرة التي تسبب األنواع المحددة من تدهور األراضي؛
ً
ثالثا ،تحديد العوامل غير المباشرة لتدهور األراضي.

تنوع أنواع تدهور األراضي
أثناء تقييم دوافع تدهور األراضي ،من الضروري أوالً تحديد فئات استخدام األراضي المتأثرة بتدهور األراضي وتحديد نوع (أنواع)
تدهور األراضي لكل منها .وهناك خمس فئات أساسية الستخدام األراضي ،والتي يمكن الربط بينها وبين فئات الغطاء األرضي
الموضحة آن ًفا والتي تكون عرضة لتدهور األراضي ،وهي :األراضي الزراعية ،وأراضي المراعي (المستخدمة لإلنتاج الحيواني)
والغابات واالستخدام المختلط لألراضي (بشكل رئيسي الغابات الزراعية والرعي الزراعي والرعي الحراجي) واستخدام األراضي غير
المزروعة لألغراض الصناعية (التعدين والمستوطنات البشرية والتواصل والطاقة والبنية التحتية للمياه).
وتكون استخدامات األراضي المختلفة هذه عرضة ألشكال معينة من تدهور األراضي .تحدد الشبكة العالمية ل ُنهُج وتكنولوجيات حفظ
الموارد ( )WOCAT: https://www.wocat.netستة أنواع رئيسية للتدهور ،هي:
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.1

.2

.3

.4

.5

.6

تآكل التربة بفعل المياه ،وهذا النوع يشتمل على فقد التربة السطحية وتآكل األراضي المحروثة ،والذي غالبًا ما يسبقه
التعرض للضغط وتآكل األخاديد واالنهيارات األرضية وتآكل ضفاف األنهار والمناطق الساحلية .ويسبب تآكل التربة
بفعل المياه تأثيرات التدهور خارج الموقع مثل ترسيب الرواسب لفترات طويلة واإلغراق وترسب الطمي في
المستودعات والممرات المائية وتلوث المسطحات المائية بفعل الرواسب الناجمة عن التآكل .واألسباب المباشرة الرئيسية
لتآكل التربة بفعل المياه تتمثل في عدم كفاية التغطية النباتية لألراضي باإلضافة إلى اإلدارة غير المناسبة للتربة
والمحاصيل ،وهي أمور غالبًا ما تتضاعف بسبب األسباب الطبيعية مثل الطوبوغرافيا وسقوط األمطار الشديدة  /الغزيرة.
تآكل التربة بفعل الرياح وهو نوع يشتمل على فقد التربة السطحية ،وهو شكل من أشكال التدهور في المناطق القاحلة
التي تحدث بشكل متكرر للغاية ،وينجم عن االنخفاض المفرط في التغطية النباتية لألراضي والطمي والفجوات الناجمة
عن انكماش الطمي والطين والتدهور خارج الموقع ،مثل العصف الرملي الزائد عن الحد (والذي يعني ترسيب الرمال
على مسافة بعيدة للغاية من مكانها األصلي).
تدهور التربة بفعل العوامل الكيميائية ،بما في ذلك تدهور الخصوبة وقلة محتوى التربة من المادة العضوية بسبب "تعدين
التربة" (ال يتم تعويض مخرجات المواد الغذائية التي تفقدها التربة من خالل الحصاد أو الحرق أو الرشح بالشكل الكافي
من خالل جلب المواد الغذائية والمواد العضوية مثل السماد والروث وإعادة مخلفات المحاصيل واإلغراق) .وهذا النوع
من التدهور غالبًا ما يقترن باألكسدة والتطاير ،أي انبعاثات غازات االحتباس الحراري أكسيد النيتروز ( )N2Oوثاني
أكسيد الكربون ( )CO2والميثان ( .)CH4ويتزايد هذا النوع ،على وجه الخصوص ،في ظل األنظمة الزراعية التجارية
المكثفة ،والتي نعني بها زراعة المحصول الواحد .وهناك شكل آخر من أشكال تدهور التربة بفعل العوامل الكيميائية،
وهو تحمض التربة (أي انخفاض درجة الحموضة ( )pHفي التربة) بسبب استخدام األسمدة الحمضية و ،في بعض
الحاالت ،ترسبات الغالف الجوي (يشيع هطول األمطار الحمضية بالقرب من المناطق الصناعية الضخمة) .يشير تلوث
التربة إلى تلوث التربة بالمواد السامة الناجمة عن المصادر المحلية أو المتنوعة .كما أنه يشتمل كذلك على الملوحة
والقلوية من خالل الزيادة الصافية في محتويات األمالح في التربة السطحية بما يؤدي إلى تدهور اإلنتاجية بسبب السمية
على المحاصيل .وغالبًا ما يمكن مالحظة هذا النوع من التدهور واسع النطاق في محيط الزراعة واسعة النطاق ،وينجم
عن الجمع بين الري الزائد عن الحد والتصريف غير الكافي باإلضافة إلى سوء إدارة المحاصيل (عدم كفاية الغطاء
النباتي للتربة).
التدهور المادي للتربة ،بما في ذلك الضغط ،والذي يقابل تدهور بنية التربة بسبب الضغط عليها و  /أو االستخدام
المتكرر للمعدات الثقيلة عليها .كما أنه يشتمل كذلك على تصلب وتقشر التربة ،أي انسداد مسام التربة بسبب مواد التربة
الدقيقة ،مما يؤدي إلى خلق طبقة رفيعة غير منفذة للماء عند سطح التربة وإعاقة اختراق مياه األمطار للتربة .ويشيع هذا
النوع من التدهور في حاالت إنتاج الحبوب بشكل مكثف لألغراض التجارية ،خصوصًا في ظل ظروف الزراعة ،إال أنه
يتواجد كذلك في الزراعة المتنقلة عندما تتطور طبقة رفيعة طاردة للمياه تحت الرماد السطحي .ويؤدي تصلب التربة
العام في المناطق الحضرية وفي البنية التحتية إلى إنتاج تأثيرات تدهور ضخمة خارج الموقع ،مثل اإلغراق لفترات
طويلة .ويؤدي انسداد المياه بشكل متكرر الذي يحدثه البشر من خالل الري إلى حدوث حالة التشبع بالمياه .ويعد هبوط
التربة العضوية وتسوية التربة شكالً رئيسيًا من أشكال تدهور األراضي عند تصريف المستنقعات أو التربة الثقيلة
أراض زراعية وزيادة إنتاجية تلك األراضي .وفي النهاية ،فإن بعض التغييرات
المنخفضة السفلية من أجل تحويلها إلى
ٍ
المتعلقة باستخدام األراضي (التعدين واإلنشاءات) يمكن أن تؤدي إلى تآكل الوظائف اإلنتاجية الحيوية لألراضي.
التدهور بفعل المياه ،بما في ذلك القحولة (انخفاض متوسط محتويات التربة من المياه) بسبب انخفاض مستويات المطر
(التغيرات المناخية) ،يؤدي إلى تقليل وقت الذبول والتأثير على الفينولوجيا كما يؤدي إلى تقليل اإلنتاجية .كما أنه يشتمل
كذلك على تدهور كمية المياه السطحية (انخفاض مستوى الفيضانات وجفاف األنهار والبحيرات)؛ وانخفاض مستوى
المياه الجوفية (بسبب االستغالل المفرط أو انخفاض مستوى إعادة شحن المياه الجوفية)؛ وزيادة مستوى المياه الجوفية
(بسبب الري المفرط بما يؤدي إلى التشبع بالمياه و  /أو الملوحة)؛ وانخفاض جودة المياه السطحية (بسبب زيادة الرواسب
والملوثات في مسطحات المياه العذبة بسبب النفايات السائلة المباشرة المصرفة من منشآت اإلنتاج الحيواني واالستخدام
المفرط للمواد الكيميائية الزراعية ،أي السماد والمبيدات الحشرية ،والصناعات والصرف ومياه الصرف في المسطحات
المائية النهرية) .يؤدي تلف األراضي الرطبة إلى إضعاف القدرة على صد مياه الفيضان والتلوث.
التدهور البيولوجي ,بما في ذلك تدهور الغطاء النباتي بما يؤدي إلى زيادة التربة المكشوفة والتربة غير المحمية ،وفقد
الموائل (قلة التنوع النباتي في األرض المراحة واألنظمة المختلطة وحدود وسياج الحقول) ،وتدهور الكتلة الحيوية الكمية
(الناجم عن القطع الجائر للغابات أو الزراعة الثانوية ذات اإلنتاجية المنخفضة) والتأثيرات الضارة لقطع األشجار
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والحرائق على الغابات (القطع والحرق) والشجيرات والرعي وأراضي الزراعية .كما أنه يشتمل كذلك على فقد األنواع
المعمرة القابلة لألكل وانتشار الحشائش الغازية والتي تتحمل األمالح وغير الصالحة لألكل،
الطبيعية واألعشاب
بشكل رئيسي بسبب االستغالل المفرط لألنواع الطبيعية مع مرور الوقت .وأخيرً ا وليس آخرً ا ،يشتمل التدهور الحيوي
على فقد العمر اإلنتاجي للتربة ،والناجم عن الكائنات الحية الدقيقة (ديدان األرض والنمل األبيض وحشرات األكارديان)
والكائنات الحية المجهرية (البكتيريا والفطريات) ،فيما يتعلق بالكمية والجودة ،بسبب التحمض والملوحة ،وبسبب زيادة
عدد اآلفات بسبب الكائنات المفترسة بعد تلوث التربة والمياه.

الدوافع المباشرة وغير المباشرة الرئيسية لتدهور األراضي
يتم تلخيص الدوافع المباشرة وغير المباشرة الرئيسية لتدهور األراضي ،وف ًقا لتحديد  ،WOCATفي الجدول .3
الجدول  .3الدوافع المباشرة وغير المباشرة الرئيسية لتدهور األراضي
دوافع تدهور األراضي المباشرة

 اإلدارة غير المناسبة للتربة
 اإلدارة غير المناسبة للمحاصيل السنوية والمعمرة 
والشجيرات واألشجار

 إزالة الغابات وإزالة الغطاء النباتي الطبيعي

 االستغالل المفرط للغطاء النباتي لالستخدام المحلي

 الرعي الجائر

 األنشطة الصناعية وترسب النفايات والتعدين

 التمدن وتطوير البنية التحتية

 التصريف
 إطالق الملوثات المحمولة عبر الهواء
 إعاقة دورة المياه
 اإلفراط في استخراج المياه
 األسباب الطبيعية
المصدر :الشبكة العالمية ل ُنهُج وتكنولوجيات حفظ الموارد ،محدث (معدل)

دوافع تدهور األراضي غير المباشرة
ضغط السكان
حيازة األراضي
الفقر  /الثراء
إتاحة العمالة
المدخالت (بما في ذلك الوصول إلى االئتمان  /التمويل)
والبنية التحتية
التعليم والوصول إلى المعارف وخدمات الدعم
الحروب والصراعات
اإلدارة واإلعدادات المؤسسية والسياسات (بما في ذلك
الضرائب واإلعانات والحوافز)

كل أشكال التدهور والدوافع المباشرة والكامنة لها قوانين معترف بها داخليًا والتي يمكن استخدامها كسمات وتضمينها في جداول أنظمة
المعلومات الجغرافية ( .)GISويمكن أن تكون مثل تلك السجالت جزءًا من نظام رصد تحييد أثر تدهور األراضي .وهذه القوانين متاحة
عبر ( WOCATمحدثة).

كيفية تحديد الدوافع
في سياق عملية وضع أهداف  ،LDNيمكن أن يتم تنفيذ تحليل الدوافع باستخدام المنهجيات التالية:





الحسابات داخل مجموعات العمل الوطنية لـ LDN؛
التحليل المكتبي واختيار البؤر الساخنة؛
الزيارات السريعة إلى البؤر الساخنة من أجل تحديد الدوافع وسالسل السببية؛
التثبت من خالل الخبراء.
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يجب إكمال هذا التحليل بتحليل للمناطق الرئيسية المتأثرة باالتجاهات السلبية باستخدام الخرائط المحفوظة وصور األقمار الصناعية
والصور الفوتوغرافية الجوية التي تتاح من خالل الوكاالت الحكومية وغير الحكومية والجامعات ومراكز األبحاث المتخصصة،
باإلضافة إلى األوراق العلمية التي تحلل التغييرات السلبية السابقة في الغطاء األرضي (على سبيل المثال لعام  2000أو  1990أو 1970
أو ما قبل ذلك).
يجب أن تكون مخرجات تحليل االتجاهات الجغرافية المكانية بأثر رجعي (الخطوة الثالثة) وتقييم الدوافع (الخطوة الرابعة) كما يلي:



خريطة وطنية تحدد مكان المناطق المتدهورة  /التي تعرضت للتدهور ،على أن يتم تحديدها وتصنيفها حسب نوع عملية
تدهور األراضي؛
عينة معبرة عن المناطق المتدهورة  /التي تعرضت للتدهور (على سبيل المثال ،على مستوى مستجمعات األمطار) ،مع األخذ
في عين االعتبار المناخ وطبيعة التربة والطوبوغرافيا وإمكانية الوصول ونوع (أنواع) عمليات تدهور األراضي ذات الصلة
باإلضافة إلى الخلفية الثقافية والتاريخية للمناظر الطبيعية.

يمكن أن تشكل هذه العينة األساس المبدئي الختيار البؤر الساخنة المحتملة فيما يتعلق بـ  LDNمن أجل اتخاذ إجراءات حيالها .بصفة
عامة ،تكفي ثالث إلى عشرة مناطق ضخمة ( 20ألف هكتار بحد أدنى) للحصول على عينة معبرة عن ظروف األقاليم الوطنية فيما
يتعلق بمشكالت تدهور األراضي.
ومن المقترح إجراء زيارات سريعة إلى البؤر الساخنة المحددة للتحقق من االفتراضات الناجمة عن المراجعة المكتبية على أرض الواقع،
مع التركيز على طبيعة عمليات تدهور األراضي وكثافتها وديناميكيتها والدوافع المتعلقة بها .تعد الزيارات الميدانية أمرً ا ضروريًا
للحصول على فهم متعمق لديناميكيات البشر التي أدت إلى إطالق وتمكين عملية التدهور.

تحليل إطار العمل التنظيمي والمؤسسي الذي يؤثر على تحييد أثر تدهور األراضي
يحظى تحليل إطار العمل القانوني والمؤسسي الذي يحكم إدارة األراضي بأهمية ضخمة فيما يتعلق بتحديد الفجوات والتناقضات ونقاط
الضعف والفرص من أجل خلق أو تحسين البيئة التنظيمية الوطنية فيما يخص تحقيق  .LDNفي هذا السياق ،يمكن أن توفر برامج
 NAPالخاصة بـ  UNCCDنقطة انطالق لهذا التقييم ،حيث إنها (يجب أن) تغطي أغلب األوجه الفنية والقانونية والسياسية والتمويلية
فيما يتعلق بتدهور األراضي.

تحليل إطار العمل القانوني والمؤسسي فيما يتعلق بالدوافع واالتجاهات المحددة
غالبًا ما تكون السياسات القانونية والمؤسسية وسياسات التنمية العامة بمثابة الدوافع الكامنة غير المباشرة ،والتي يمكن أن تساهم في
ممارسات تدهور األراضي أو تعزيز ممارسات إدارة  .SLM/ILMوبدون التدخالت القوية من القطاع العام ،وبالتنسيق  /التعاون عن
كثب مع أصحاب المصالح اآلخرين مثل القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ،ال يمكن أن نتوقع أن يتم تحقيق  .LDNوفي واقع
األمر ،فإن تدهور األراضي متأصل بشدة في الواجهة بين إتاحة الموارد الطبيعية وتطوير الظروف المناخية والتفاعل بين مستخدمي
األراضي المختلفين والسياق االجتماعي واالقتصادي والتنموي اإلجمالي لدولة ما (الفرص والقيود).
وغالبًا ما تتعرض إدارة  SLM/ILMللخطر بسبب عدم وضوح حيازة األراضي وعدم أمان وثبات الحقوق في ملكية األراضي
والظروف الدولية السلبية في األسواق والقطاعات والجهات الفاعلة االقتصادية المتنافسة (المزارعون ومنتجو الماشية ،والمناجم،
والصناعات ،والتمدن) ونقص القدرة على الوصول إلى التعليم والمعارف والبنية التحتية وخدمات الدعم المناسبة (بما في ذلك القدرة على
الوصول إلى االئتمان لالستثمارات والضرائب الحوافز واإلعانات) ،بما يمكن أن يؤدي إلى تقويض الجهود الرامية نحو تحقيق .LDN
وغالبًا ما تقع تلك العناصر تحت سلطة الحكومة وتتطلب استراتيجية إدارة فعالة تضع في االعتبار مصالح مجموعات أصحاب المصالح
المختلفة (التي تكون متعارضة في بعض األحوال).

كيفية تقييم إطار العمل القانوني والمؤسسي في ضوء تحقيق تحييد أثر تدهور األراضي
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يمكن تقييم إطار العمل القانوني والمؤسسي المتعلق بـ  LDNمن خالل تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات (تحليل
 )SWOTله ،بما في ذلك االعتماد على برنامج  UNCCDكأحد المراجع.
تشتمل األمور الرئيسية التي يتم التعامل معها أثناء تحليل  SWOTعلى ما يلي:





نقاط القوة :األساس القانوني وإطار العمل المؤسسي الذي يؤدي إلى تنفيذ LDN
نقاط القوة :العقبات القانونية والمؤسسية التي يمكن أن تعيق تنفيذ LDN؛
الفرص :االتجاهات  /العناصر اإليجابية التي يجب أن تتم تقويتها من أجل تنفيذ LDN؛
التهديدات :االتجاهات  /العناصر السلبية التي يجب أن يتم التعامل معها من أجل تنفيذ .LDN

يمكن أن يتم اعتبار نقاط القوة ونقاط الضعف كعوامل داخلية يتم تحديدها أو السيطرة عليها من خالل الحكومة ككيان مسؤول عن تنسيق
وضع أهداف  LDNوتنفيذ برنامج  NAPالخاص بـ  .UNCCDويمكن اعتبار أن الفرص والتهديدات عوامل خارجية ،والتي ال تكون
تحت السيطرة المباشرة للحكومة ،وتتطلب حشد مجموعة أكبر من أصحاب المصالح ،بما في ذلك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع
المدني وشركاء التنمية.
وصف مختصر لكيفية تنظيم تحليل SWOT
يتم تطوير تحليل  SWOTفي أفضل األحوال عند استخدامه في المجموعات ،كما هو الحال في مجموعة العمل الوطنية لـ  ،LDNحيث
يتم تمثيل كل الجهات الفاعلة .إن إشراك كل أعضاء مجموعة العمل الوطنية لـ  LDNيعد أمرً ا ضروريًا للحصول على المنظورات
المختلفة لنفس المشكلة وزيادة الوعي حول الدوافع غير المباشرة وتعزيز التفاعالت بين أصحاب المصالح والتجهيز للوصول إلى
اإلجماع والتعاون بين أصحاب المصالح المتعددين في سياق عملية وضع أهداف .LDN
ويجب أن تسمح اجتماعات  SWOTللمشاركين بإجراء العصف الذهني المبدع وتحديد العقبات واالستراتيجيات والحلول  /الطرق
المحتملة للتغلب على تلك القيود .يمكن أن تشتمل على الخطوات التالية:





تحديد الوثائق ذات الصلة؛
مراجعة برنامج  NAPوالوثائق األخرى التي تساعد على وضع إطار العمل القانوني والمؤسسي
يشتمل على العناصر الرئيسية التي يبدو أنها نقاط قوة ونقاط ضعف وفرص وتهديدات؛
مناقشة النتائج الرئيسية للتقرير؛
التحقق من تحليل  SWOTمن خالل كل أصحاب المصالح.

تجميع تقرير مؤلف

كيف يوفر تحليل  SWOTالمدخالت لوضع أهداف تحييد أثر تدهور األراضي
يعد تحليل  SWOTخطوة جوهرية في عملية وضع أهداف  ،LDNحيث إنه:




يوفر فهمًا أفضل إلطار العمل القانوني والمؤسسي وتداعياته (اإليجابية والسلبية) على LDN؛
ويوفر الفرصة لتضمين نتائج تحليل  SWOTفي برامج  NAPالخاصة بـ UNCCD؛
يحدد اإلجراءات التي يمكن أن يتم تضمينها في مجموعة اإلجراءات الرامية إلى تحقيق .LDN
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الخطوة الخامسة :تحديد أهداف تحييد أثر تدهور األراضي الوطنية الطوعية
ما المقصود بهدف تحييد أثر تدهور األراضي
يتعلق تحديد أهداف  LDNبتعريف مستوى الطموح فيما يتعلق بـ  ،LDNأي األهداف واسعة النطاق ولكنها واضحة ويمكن قياسها
حول ما ترغب الدولة في تحقيقه حيال إيقاف وعكس مسار تدهور األراضي وترميم األراضي التي تعرضت للتدهور.
وبشكل إجمالي ،يجب أن يرمي هدف  LDNإلى تحقيق التوازن بين التدهور المستمر لألراضي والجهود المستقبلية الرامية إلى تحسين
ف من
األراضي التي تتعرض للتدهور .وبمعنى آخر ،فإنه يهدف إلى الوصول ،على األقل ،إلى حالة تحييد األثر (عدم وجود فاقد صا ٍ
األراضي الصحية واإلنتاجية) من خالل تحقيق التوازن بين المكاسب والخسائر المحتملة فيما يتعلق بخدمات ووظائف النظام
اإليكولوجي والتي يتم توفيرها من خالل الموارد األرضية.
وبما يتوافق مع هذا الهدف اإلجمالي ،يمكن أن ترغب الدول في إكمال أهداف  LDNالوطنية باألهداف التي يتم وضعها على النطاق
دون الوطني:




ف للمنطقة بأكملها في دولة ما وكل فئات الغطاء
 LDNعلى النطاق الوطني :الطموح المرجو يتمثل في عدم وجود فاقد صا ٍ
األرضي لها .وهذا يعني أن أي تدهور مستمر أو متوقع في األراضي (الخسائر) تتم موازنته من خالل التدخالت التي تهدف
إلى عكس مسار التدهور في األراضي في أي مكان آخر (المكاسب) .ويمكن أن تقوم الدول بوضع أهداف  LDNالخاص بها
بما يتجاوز عدم وجود خسائر صافية من أجل زيادة مستوى الطموح ولالستمتاع بالمزيد من الفوائد.
 LDNعلى النطاق دون الوطني :يمكن كذلك تحديد أهداف  LDNلمناطق بعينها .تسمح تلك األهداف المقتصرة على مناطق
جغرافية بعينها بتحقيق حالة تحييد األثر (عدم وجود خسائر صافية) أو حالة محسنة (تحقيق مكاسب صافية) للدول بالتركيز
على المناطق التي تم تحديدها على أنها "بؤر ساخنة" للتدهور وتعتبر ذات أولوية عالية في تحقيق .LDN

وباإلضافة إلى ذلك ،تشتمل منهجية  LDNكذلك على وضع المزيد من األهداف الخاصة التي ترمي إلى تجنب وتقليل وعكس مسار
تدهور األراضي .وفي حين أن هذه األهداف غير محددة فيما يتعلق بتحييد األثر ،إال أنها يمكن أن تلعب دورً ا مهمًا في الوصول إلى حالة
تحييد أثر تدهور األراضي:
 األهداف الخاصة التي ترمي إلى تجنب وتقليل وعكس مسار تدهور األراضي :يمكن أن يتم تحديد هذه األهداف من خالل
الرجوع إلى فئات الغطاء األرضي المحددة .وغالبًا ما ترتبط دوافع وعمليات التدهور بفئات تغطية أرضية معينة ،ويمكن
التعامل معها من خالل وضع أهداف تتسم بالوضوح في هذا الصدد .ويمكن أن تأخذ األهداف الموضوعة في هذه الفئة عدة
أشكال مختلفة بدرجات مختلفة من الشمولية والطموح (انظر المربع .)3
يمكن أن تختار الدول وضع هدف (أهداف)  LDNالطوعية الخاصة بها من خالل االلتزام بأحد هذه المنهجيات أو مجموعة منها في نفس
الوقت (انظر المربع .)3

ما هو المرجع الزمني ألهداف تحييد أثر تدهور األراضي
يعد  LDNجزءًا ال يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام ( 2030هدف  SDGرقم  .)15.3وبالتالي ،فإنه من المقترح أن يكون األفق
الزمني لتحقيق أهداف ) LDN (t1هو عام .2030
وبما يتوافق مع تبني أهداف  SDGفي عام  ،2015فإن العام األساسي االفتراضي ( )t0المقترح هو عام  10( ،2015أعوام إلى 15
عامًا) (انظر الخطوة .)2
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المربع  .3أمثلة على أهداف  LDNالمختلفة
 LDNعلى النطاق الوطني
-

ً
مقارنة بعام ( 2015بدون خسائر صافية)
يتم تحقيق  LDNبحلول عام 2030
يتم تنفيذ  LDNبحلول عام  2030مقارنة بعام  2015وتكون نسبة  %10إضافية من األقاليم الوطنية قد تحسنت (مكاسب
صافية)
يتم تنفيذ  LDNبحلول عام  2025مقارنة بعام ( 2015سنة الهدف مبكرة)

 LDNعلى النطاق دون الوطني
-

يتم تنفيذ  LDNفي المقاطعة الغربية لدولة "س" بحلول عام  2030مقارنة بعام ( 2015بدون خسائر صافية)
يتم تنفيذ  LDNفي المقاطعة الغربية لدولة "س" بحلول عام  2030مقارنة بعام  2015وتكون نسبة  %25إضافية من
أقاليم المقاطعة قد تحسنت (مكاسب صافية)

األهداف الخاصة التي ترمي إلى تجنب وتقليل وعكس مسار تدهور األراضي
-

تحسين اإلنتاجية ومخزونات  SOCفي األراضي الزراعية واألراضي العشبية بحلول عام  2030مقارنة بعام 2015
إعادة تأهيل "س" مليون هكتار من األراضي المهجورة والمتدهورة إلنتاج المحاصيل بحلول عام 2030
إيقاف تحويل الغابات واألراضي الرطبة إلى فئات الغطاء األرضي األخرى بحلول عام 2020
زيادة تغطية الغابات بنسبة  %20بحلول عام  2030مقارنة بعام 2015
تقليل معدل تصلب التربة (تحويل التربة إلى تغطية أرضية لألغراض الصناعية) بنسبة  %50بحلول عام  2030مقارنة
بعام 2015

ما نوع المعلومات الذي يجب وضعه في االعتبار عند وضع هدف LDN
تعد عملية وضع أهداف  LDNأوالً وأخيرً ا عملية سياسية من أجل تحديد األهداف المتعلقة بطموح الدولة حيال ما ترغب في تحقيقه في
المستقبل .وبغض النظر عن ذلك ،فإن وضع األهداف يجب أن يعتمد على أفضل المعارف المتاحة من أجل وضع أهداف طموحة ولكنها
في نفس الوقت واقعية .وتلعب البيانات التي يتم إنشاؤها والتحليل الذي يتم توفيره في الخطوات السابقة ،على وجه الخصوص تقييم
تدهور األراضي (الخطوة الثالثة) والدوافع الخاصة به (الخطوة الرابعة) دورً ا رئيسيًا في توفير المعلومات لوضع األهداف لـ  .LDNكما
يجب أن تضع عملية اتخاذ القرارات في االعتبار كذلك السياسات واالتجاهات واألهداف ذات الصلة في مجال استخدام األراضي
والزراعة والغابات وحماية البيئة والتنمية االقتصادية والتداعيات المكانية لها .وباإلضافة إلى ذلك ،يجب أن يتم إشراك مجموعات
أصحاب المصالح ذوي الصلة في عملية وضع أهداف  LDNمن أجل التحقق من توافر الملكية وتقييم المقايضات في وقت مبكر في
عملية التخطيط.

متى يتم تحقيق تحييد أثر تدهور األراضي
إن هدف  LDNهو الحفاظ على صحة وإنتاجية األراضي (بدون خسائر صافية) أو تحسينها (بمكاسب صافية) .وفي هذا السياق ،فإنه
يتم تحقيق حالة  LDNإذا تم الحفاظ على رأس المال الطبيعي المعتمد على األراضي (وف ًقا للقياس والتحقق المعتمد على المؤشرات
الثالثة الواردة في الخطوة الثانية) أو تحسينها بين الفترة األساسية ( )t0وتاريخ مستقبلي تتم فيه رصد مدى التقدم .(t1): t1 ≥ t0
وبمعنى آخر ،يتم تحقيق  LDNإذا كانت المكاسب في رأس المال الطبيعي المعتمد على األراضي للمنطقة المستهدفة تساوي أو تتجاوز
الخسائر (انظر الخطوة التاسعة).
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ونحن ندعو الدول التي تطمح في أن يكون طموحها أكبر في أن تحدد األهداف التي تركز على عكس مسار تدهور األراضي .يمكن أن
يسري ذلك على الدول التي تحتوي على مساحات ضخمة تعرضت للتدهور بالفعل والتي ترغب تلك الدول في استعادتها.

الخطوة السادسة :تعميم  LDNفي التخطيط الستخدام األراضي
في حين أن الخطوة السابقة تعاملت مع موضوع ما يجب أن يتم تنفيذه ،تركز هذه الخطوة على كيفية تنفيذه .وهي تلقي الضوء على أهمية
التخطيط الستخدام األراضي فيما يتعلق بتحقيق  LDNوتقدم " LDNكمبدأ تخطيطي" تركز فيه الخطوة التالية (الخطوة السابعة) بشكل
أكثر تخصيصًا على تعريف اإلجراءات التي تؤدي إلى تحقيق أهداف .LDN
ما هو دور التخطيط الستخدام األراضي في تنفيذ LDN
ال يمكن تحقيق الهدف النهائي لـ ( LDNوهو الحفاظ على قاعدة الموارد من األراضي وخدمات النظام اإليكولوجي المتعلقة بها ،بما في
ذلك الموارد المائية ،أو زيادتها) إال إذا تم اتخاذ القرارات المناسبة الستخدام األراضي .وللتأثير على عملية اتخاذ القرار ،يجب أن يتم
تعميم  LDNفي السياسات والخطط البيئية والزراعية والمتعلقة بالبنية التحتية والمتعلقة بالتنمية إجماالً ،بما في ذلك برامج  NAPلـ
 .UNCCDواألهم من ذلك ،يجب أن يصبح  LDNمكو ًنا ضرور ًيا يتم إدماجه في التخطيط الستخدام األراضي .ويعتمد التخطيط
المتكامل الستخدام األراضي على تقييم التأثيرات اإليجابية والسلبية لخيارات استخدام األراضي المختلفة.
ويمكن أن يتم اعتبار  LDNفي حد ذاته مبدأ تخطيط يوجه تنفيذ سياسة "عدم تحقيق أي خسائر صافية) LDN .كمبدأ تخطيط يشتمل
على اتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام األراضي وف ًقا لهيكل هرمي لالستجابة يضع تجنب التدهور على قمة أولوياته:

الشكل  .8الهيكل الهرمي الستجابة تحييد أثر تدهور األراضي (( )LDNالمصدر :واجهة  SPIلـ )UNCCD، 2016
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ويمكن تلخيص السبب المنطقي وراء هذا الهيكل الهرمي لالستجابة في عبارة "الوقاية خير من العالج" .ومن المعروف بشكل شائع أن
تجنب تدهور األراضي أمر مفيد ال محالة من وجهتي النظر اإليكولوجية واالقتصادية .ويمكن أن تنجح جهود االستعادة في استعادة
وظائف النظام اإليكولو جي المهمة ،إال أنه في الغالب ال يكون باإلمكان استعادة كل خدمات النظام اإليكولوجي التي كان يتم توفيرها من
قبل .وباإلضافة إلى ذلك ،تثبت االستعادة أن تكلفتها تكون أكبر من إجراءات الوقاية .ونتيجة لذلك ،هناك حالة قوية الستخدام كل
اإلمكانيات بشكل كامل لتجنب تدهور األراضي والحد منه في المقام األول.
وفي نفس الوقت ،العديد من الدول لديها مساحات كبيرة من األراضي تعرضت للتدهور بالفعل نتيجة لممارسات إدارة األراضي غير
المستدامة .ولم تعد التدخالت الوقائية خيارً ا متاحً ا ،ومع ذلك ،فإن التنازل حيال تلك المجاالت يجب أال يكون خيارً ا متاحً ا كذلك .وبدالً من
ذلك ،غال ًبا ما تكون هناك احتمالية كبيرة ترميم أو إعادة تأهيل األراضي التي تعرضت للتدهور .واعتما ًدا على الظروف المحلية ،يمكن
أن يتم تحويل الكثير من المناطق التي تعرضت للتدهور إلى مناطق منتجة من الناحية البيولوجية و  /أو االقتصادية .وإعادة تأهيل
األراضي التي تعرضت للتدهور لألغراض الزراعية أو لغير ذلك من االستخدامات ال يخلق فقط امتيازات لمستخدمي األراضي ،ولكنه
أراض مزروعة.
يحول كذلك دون تحويل المزيد من األنظمة اإليكولوجية الطبيعية إلى
ٍ

ما معني الموازنة
رغم حقيقة أنه يتم إعطاء األولوية لتجنب وتقليل تدهور األراضي ،ال يمكن منع التدهور في الغالب بسبب النمو السكاني والحاجة إلى
توسيع المناطق الزراعية أو المستوطنات السكنية ،على سبيل المثال .وفي تلك الحاالت التي ال يمكن فيها تجنب التدهور ،يجب أن يفكر
ً
حديثا من خالل ترميم األراضي التي تعرضت
القائمون على التخطيط الستخدام األراضي في موازنة المناطق التي تعرضت للتدهور
للتدهور بالفعل .وهذا ،في واقع األمر ،ما يميز  LDNعن االستراتيجيات الحالية لمكافحة التدهور .وفي حين أن  LDNيلقي الضوء
على الحاجة إلى منع تدهور األراضي ،إال أن  LDNيستلزم احتمالية موازنة التدهور الذي ال يمكن تجنبه في األراضي ("الخسائر")
من خالل جهود االستعادة وإعادة التأهيل في أماكن أخرى ("المكاسب") ،مما يؤدي إلى الوصول إلى حالة عدم وجود خسائر صافية بما
يرتقي إلى تحقيق "تحييد األثر".
أراض بعينها في االعتبار
ومع ذلك ،ال تعد عملية موازنة تدهور األراضي عملية مباشرة .ومع وضع التعقيد البيئي في االعتبار ألي
ٍ
باإلضافة إلى السياق االجتماعي االقتصادي لها ،فإن الموازنة تنطوي على المخاطر ،وفي أغلب األحوال ،لن تنجح في استبدال وظائف
ً
ومقارنة بالموقف المشابه لذلك بدرجة
وخدمات النظام اإليكولوجي المفقودة بنفس الطريقة التي كان يتم توفيرها بها من قبل .ورغم ذلك،
كبيرة والذي يحدث فيه تدهور األراضي بشكل ال هوادة فيه ،توفر الموازنة فرصًا كبيرة للتخفيف من حدة األضرار.

ما هي المبادئ الرئيسية للموازنة
إلدارة المخاطر والتحقق من الحصول على نتائج إيجابية ،يجب أن يتم وضع المبادئ الرئيسية التالية في االعتبار بكل عناية عند التفكير
16
في خيارات الموازنة.







"العمل على األراضي المتشابهة"
للتحقق من تشابه األراضي التي تتم استعادتها والخدمات اإليكولوجية الخاصة بها مع تلك التي تعرضت للفقد ،يجب أن يتم
تنفيذ الموازنة في نطاق نفس فئة الغطاء األرضي وفي نفس النظام اإليكولوجي.
"إعطاء األولوية لالستعادة في الموقع"
يفضل أن يتم تنفيذ االستعادة في الموقع أو في أقرب مكان ممكن من الموقع الذي تعرض للتدهور في نفس الوحدة اإلقليمية
البيوجغرافية.
"عدم فقد األراضي الطبيعية"
كأراض طبيعية.
يجب أن يتم تجنب موازنة األراضي التي تخضع لإلدارة
ٍ
"ترميم مساحات أكبر مما تعرض للتدهور"
مع الوضع في االعتبار أن التدهور يمكن أن تكون عملية سريعة في حين أن االستعادة تعد عملية طويلة (يمكن أن تمتد على
مدار عقود متعددة) ،هناك فترة زمنية فاصلة طويلة الزمة إلى أن يتم الوصول إلى الموازنة .وللتغلب على هذا التأخير ،يجب

 16انظر واجهة  SPIلـ ) UNCCD (2016للتعرف على وصف تفصيلي لهذه المبادئ والمبادئ األخرى فيما يتعلق بالموازنة.
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أن يتم ترميم مساحات أكبر من األراضي من تلك المساحات التي تتعرض للتدهور .ويمكن أن يقوم هذا المبدأ كذلك بدور
"عامل التخفيف" من أجل التخفيف من حدة المخاطر األخرى المتعلقة بالموازنة.
"إدارة الموازنة بنفس نطاق التخطيط الستخدام األراضي":
يجب أن تتم إدارة الموازنة في نطاق الحدود الوطنية (دون الوطنية) وفي حدود النطاقات البيوفيزيائية أو اإلدارية التي يتم
عبرها اتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام األراضي ،من أجل تسهيل التنفيذ الفعال.
"الموازنة على الصعيد المحلي"
يجب أن يتم تجنب الموازنة بين الدول المختلفة

ف LDNال يتوقع حدوث الموازنة بين الدول المختلفة.

كيف يمكن تتبع "المكاسب" و"الخسائر"
لتحديد أهداف  ،LDNيعد من الضروري تتبع "المكاسب" و"الخسائر" .وبشكل نموذجي ،يتم تنفيذ ذلك في مرحلة الرصد عندما تصبح
البيانات من مالحظة التغيير متاحة (انظر الخطوة الثامنة) .ومع ذلك ،فإن الرصد ال يوفر إال المعلومات المتعلقة بالتغييرات التي حدثت
بالفعل .ومع الوضع في االعتبار أن األمر يتطلب سنوات (أو حتى عقود) إلى أن تظهر التأثيرات اإليجابية الكاملة إلدارة  SLMأو
ترميم األراضي في شكل ملموس ،ال يعد الرصد بأثر رجعي فقط كافية لتوفير المعلومات التخاذ القرارات .وبدالً من ذلك ،يوصى ببدء
توقع "المكاسب" و"الخسائر" في مرحلة التخطيط .ويمكن أن يتم تسهيل هذا التقييم المسبق من خالل استخدام (أو وضع) "مخزون
للتخطيط الستخدام األراضي" يحتوي على كل القرارات الرئيسية المتعلقة باستخدام األراضي للمناطق ذات الصلة .ويمكن أن يقوم
المستودع بدور األداة لتتبع القرارات "اإليجابية" المتعلقة باستخدام األراضي من أجل تقليل أو عكس مسار تدهور األراضي وتحقيق
"المكاسب" باإلضافة إلى القرارات "السلبية" التي تتوقع أن استخدام األراضي من المحتمل أن يؤدي إلى التدهور بما يؤدي إلى حدوث
"خسائر" .يساعد تحليل التوازن بين الخسائر والمكاسب المتوقعة (بما يتوافق مع المبادئ الرئيسية الواردة أعاله) الدول وسلطات
التخطيط على تقييم ما إذا كانت تسير على المسار الصحيح من أجل تحقيق أهداف تحييد أثر تدهور األراضي الخاصة بهم أو ما إذا كانت
17
هناك أي إجراءات تصحيحية إضافية مطلوبة.
الملحق  5.2يحتوي على لمثال "لبيان الميزانية" ،والذي يمكن أن يسهل تحليل الخسائر واألرباح المتوقعة وتداعياتها فيما يتعلق بتحقيق
 .LDNومع ذلك ،كما أكدنا آن ًفا ،تعد الموازنة "حالً أخيرً ا" يجب أال يتم تطبيقه إال لتعويض التدهور المستمر لألراضي بعد أن يتم
استكشاف واستنفاد كل الخيارات المتعلقة بتجنب وتقليل التدهور.

الخطوة السابعة تحديد اإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف تحييد أثر تدهور األراضي
كيف نحدد اإلجراءات الخاصة المتعلقة بالسياسات واإلجراءات الفنية
يوفر تعميم  LDNفي عمليات التخطيط واتخاذ القرار حيال استخدام األراضي األساس لتنفيذ  LDNبطريقة نظامية ومستدامة .ومع
ذلك ،يجب أن يتفق ذلك مع تعريف وتنفيذ اإلجراءات الخاصة التي تترجم أهداف  LDNإلى إجراءات.
ومع الوضع في االعتبار أن  LDNأوالً قبل كل شيء يعد هد ًفا سياسيًا ،ال توجد مجموعات منظورات إلجراءات تحييد أثر تدهور
األراضي .وبدالً من ذلك ،فإن الخيارات المحتملة لإلجراءات متنوعة تنوع أشكال ودوافع التدهور .وتتطلب األنواع والدرجات المختلفة
لتدهور األراضي أنواعًا مختلفة من التدخالت ،في حين أن األشكال المحددة للدوافع تدعو إلى إجراءات معينة .ونتيجة لذلك ،فإن
اإلجراءات الرامية إلى تحقيق  LDNتغطي كل التدخالت المحتملة لتجنب أو تقليل أو عكس مسار تدهور األراضي.
ويسري نفس هذا التنوع على مستوى ونطاق األنشطة .ويمكن تنفيذ اإلجراءات في شكل سياسات أو خطط على الصعيد (دون) الوطني
أو في شكل برامج أو مشروعات مصممة خصيصًا للوفاء باألوضاع اإليكولوجية واالجتماعية واالقتصادية الخاصة على الصعيد
المحلي .وبغض النظر عن شكل التدخل ،ما يهم هو أن اإلجراء يتعامل مع دوافع وتأثيرات تدهور األراضي.

 17توفر واجهة  SPIالخاصة بـ ) UNCCD (2016المزيد من التوجيهات حول كيفية تقييم وموازنة المكاسب والخسائر ،بما في ذلك أمثلة الميزانية
واقتراحات إنشاء مستودع للتخطيط الستخدام األراضي.
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المربع  4يوفر نظرة عامة على الفئات واألمثلة العامة على اإلجراءات الفنية إلدارة  SLMوأنشطة الترميم التي يمكن النظر فيها لفئات
استخدام األراضي المختلفة ،بما في ذلك األراضي الزراعية والرعي والغابات.
اإلجراءات الزراعية :اإلجراءات التي تؤدي إلى تحسين إجراءات تغطية التربة (أي الغطاء األخضر ،النشارة) ،واإلجراءات
التي تؤدي إلى تحسين المواد العضوية  /خصوبة التربة (على سبيل المثال ،التسميد) ،ومعالجة سطح التربة (على سبيل المثال،
الحرث الذي يساعد على الحفاظ على التربة) ومعالجة طبقة ما تحت سطح األرض (أي الشق العميق للتربة).
إجراءات الزراعة :زراعة  /إعادة زرع أنواع األشجار والشجيرات (على سبيل المثال ،األسوار المكونة من النباتات ،وأغصان
وأوراق األشجار) واألعشاب والنباتات العشبية المعمرة (على سبيل المثال ،قطاعات العشب).
اإلجراءات الهيكلية :الشرفات (المقاعد المنحدرات لألمام  /للخلف) ،والجدر ،والضفاف (المستوية والمدرجة) ،والسدود،
واألحواض ،والخنادق (المستوية ،المدرجة) ،والجدران ،والحواجز ،والجرف.
إجراءات اإلدارة :تغيير نوع استخدام األراضي (على سبيل المثال ،سياجات المناطق) ،وتغيير مستوى اإلدارة  /الكثافة (على
سبيل المثال ،من الرعي إلى القص والنقل) ،والتغييرات الضخمة في توقيت األنشطة ،والسيطرة على تركيبة األنواع  /تغييرها.

المربع  :4فئات الشبكة العالمية ل ُنهُج وتكنولوجيات حفظ الموارد إلجراءات إدارة األراضي المستدامة ( ،WOCATمحدث)
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وباإلضافة إلى اإلجراءات التي تؤثر بشكل مباشر على قاعدة الموارد األرضية ،يمكن أن يتم كذلك وضع إجراءات أخرى تؤثر بشكل
غير مباشر على إدارة التنوع الحيوي والتربة والماء في االعتبار عند تحديد اإلجراءات المتعلقة بتحقيق  .LDNويمكن أن تشتمل مثل
تلك اإلجراءات على إصالح أنظمة حيازة األراضي أو وضع الحوافز الستخدام الممارسات المستدامة حول جانب اإلمداد أو الطلب عبر
اإلعانات أو غير ذلك من أنظمة الدعم .وفي المقابل ،يمكن كذلك وضع الخيارات الرامية إلى تثبيط وتنظيم اإلجراءات غير المستدامة في
االعتبار ،بما في ذلك تعديل أنظمة اإلعانات أو التداول التي تساهم في استخدام ممارسات تؤدي إلى التدهور .يمكن أن تشتمل اإلجراءات
غير المباشرة األخرى على أنشطة بناء القدرات والتي تزيد من الوعي والمعرفة بتدهور األراضي وإدارة  .SLMوهذه األنواع من
19
اإلجراءات غالبًا ما تتعامل مع الدوافع غير المباشرة لتدهور األراضي والتي غالبًا ما تؤدي إلى دعم الممارسات غير المستدامة.

كيفية تقييم الخيارات المتعلقة باإلجراءات المحددة لتحييد أثر تدهور األراضي
يجب أن يعتمد تقييم الخيارات الخاصة باإلجراءات واألنشطة التي يتم تنفيذها في ظل  LDNعلى تقييم حالة األراضي (انظر الخطوة
الثالثة) .يوفر تقييم األراضي معلومات حول الحالة واالتجاهات المتعلقة بتدهور األراضي والتي توجه عملية التعرف على اإلجراءات.
ومن أجل التحلي بالفاعلية واالستدامة فيما يتعلق بإيقاف بل وعكس مسار تدهور األراضي ،يجب أن تتعامل اإلجراءات مع الدوافع
المباشرة وغير المباشرة لعملية التدهور .سيؤدي التعامل مع أعراض تدهور األراضي فقط إلى العجز عن تحقيق تقدم واقعي نحو تنفيذ
 .LDNوبالتالي ،يعد من المتطلبات الضرورية أن يتم تحديد أسباب تدهور األراضي وتحديد الخيارات المتعلقة بكيفية التخلص من تلك
األسباب أو التخفيف من حدتها .اعتما ًدا على نطاق اإلجراءات ،يمكن أن يكون من الضروري عمل تحليل محلي تفصيلي لدوافع تدهور
األراضي (انظر الخطوة الرابعة).

 18توفر نظرة  WOCATكذلك قواعد بيانات شاملة لتقنيات ومنهجيات اإلدارة المستدامة لألراضي ( .)SLMويمكن البحث في قواعد البيانات بكل
سهولة وبلغات مختلفة من خالل استخدام معايير اختيار متعددة:
تقنيات https://qt.wocat.net/qt_report.php SLM:
منهجيات إدارة https://qa.wocat.net/SearchApproach.php?search_type=restricted#results SLM:
وباإلضافة إلى ذلك ،توفر قواعد بيانات  WOCATالخاصة بـ  UNCCDالقدرة على الوصول إلى أفضل ممارسات إدارة  SLMالتي ترفع بها الدول
األعضاء في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر التقارير كما أنها تسمح بإضافة الممارسات الجديدة كذلك/https://qcat.wocat.net :
 19لالطالع على وصف كامل لعملية تحديد خيارات إدارة  ،SLMيرجى االطالع على (.WOCAT (2012
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هناك عنصر رئيسي لنجاح التخطيط ،وهو إشراك أصحاب المصالح المحليين في عملية تقييم الخيارات (انظر الخطوة األولى).
فالمستخدمون المحليون لألراضي هو األكثر دراية باألراضي ،ويتأثرون بشكل مباشر باإلجراءات التي يتم اتخاذها .وبالتالي ،يجب أن
يتم تضمينهم في عمليات اتخاذ القرارات ،كما يجب أن يشعروا بأنهم جزء من الحل .وفي واقع األمر ،تكون أغلب اإلجراءات فعالة فقط
إذا تم إشراك مستخدمي األراضي بشكل نشط في تطبيقها وإذا استفادوا من النتائج .وتعد ممارسات  SLMذات قيمة خاصة في هذا
الصدد ،حيث أنها تستهدف تحسين اإلنتاجية الزراعية وسبل عيش والتأقلم على األنظمة اإليكولوجية .ولدعم تحليل أنماط استخدام
األراضي والسياق االجتماعي واالقتصادي لها ،يوصى بالجمع بين منهجيات التخطيط التشاركي مع أدوات التقييم العلمية والتي تسهل فهم
20
األنظمة اإليكولوجية البشرية المعقدة
وهناك جزء مهم آخر في عملية التخطيط للتدخالت الضخمة ،وهو يتمثل في تحليل التأثيرات االستراتيجية واالجتماعية والبيئية
( .)SEIAويهدف مثل هذا التقييم إلى توقع التبعات المحتملة للتدخالت وتحديد الخيارات الالزمة لتجنب التأثيرات السلبية والحد منها.
21
كما يشتمل ذلك على إنشاء بيئات أو وسائل أمان اجتماعية معينة بهدف الحد من المخاطر.

كيفية تقييم الخيارات من الناحية االقتصادية
فيما يتعلق بالتقييم االقتصادي لخيارات استخدام األراضي ،تدعم مبادرة اقتصاديات تدهور األراضي ( )ELDتقييم "القيمة االقتصادية
اإلجمالية" لألراضي .وتشجع منهجية  ELDبشكل رئيسي على دمج خدمات النظام اإليكولوجي المتعددة التي يتم توفيرها من خالل
األراضي في عمليات اتخاذ القرارات .وال يشتمل ذلك فقط على الخدمات التي تتواجد األسواق من أجلها ،وبالتالي يتواجد لها سعر
للخدمات ،ولكنه يشتمل كذلك على تلك الخدمات التي ال توجد أسواق لها (مثل تدفقات تنظيم المياه والترفيه وتخزين الكربون والتنوع
البيولوجي) .وبتلك الطريقة ،يمكن تقييم وتحديد خيارات إدارة األراضي ذات أعلى عائدات اجتماعية واقتصادية (مبادرة .)ELD 2015

الخطوة الثامنة :تسهيل اإلجراءات تجاه تحقيق تحييد أثر تدهور األراضي
كما ذكرنا في الفصول السابقة LDN ،هو مفهوم متعلق بالسياسات مضمّن في أهداف  ،SDGوال يمكن تنفيذه بمعزل عن باقي األهداف.
ويلزم تنفيذ مجموعة كبيرة من األنشطة من أجل تطوير بيئة تمكينية لمفهوم تحييد أثر تدهور األراضي وزيادة أنشطة االستعادة.
ويمكن أن تدعم عملية وضع أهداف  LDNتلك األنشطة من خالل تحديد المسارات إلى ما يلي:



تنفيذ اإلجراءات المحددة (الخطوة السادسة) لتحقيق هدف (أهداف) ( LDNالخطوة الخامسة);
واالستفادة من الهيكل الهرمي لالستجابة (تجنب  /تقليل  /عكس مسار تدهور األراضي) ،مع الوضع في االعتبار الدوافع
المباشرة وغير المباشرة لتدهور األراضي (الخطوة الرابعة).

حيث إن تنفيذ الهيكل الهرمي الستجابة  LDNيتطلب القيادة من الحكومة والملكية المشتركة باإلضافة إلى المشاركة النشطة لمختلف
أصحاب المصالح ،تلعب مجموعة عمل  LDNدورً ا مركزيًا في تنسيق وتسهيل تحقيق التقدم نحو تحقيق  ،LDNبما في ذلك:





نشر الفوائد المتعددة لـ LDN؛
تعميم  LDNفي السياسات الوطنية؛
زيادة االستثمارات في أنشطة LDN؛
إنشاء  /تقوية شراكات .LDN

 20إطار تقييم القدرة على التأقلم ،وسبل التكيف ،والتحول ) ،(RAPTA) (2015على سبيل المثال ،يوفر التوجيهات حول تقييم األنظمة اإليكولوجية
البشرية المعقدة وتحديد الخيارات الالزمة لتحسين القدرة على التأقلم واألمن الغذائيhttp://www.stapgef.org/stap/wp- :
content/uploads/2015/03/CSIRO-STAP-Resilience-Adaptation-Transformation-Assessment-Framework-Report.pdf
 21في حالة التدخالت ذات التداعيات على حقوق الملكية والوصول إلى األراضي ،يمكن أن يتم وضع االلتزام بالتوجيهات الطوعية المتعلقة باإلدارة
المسؤولة لحيازة األراضي والمصايد والغابات في سياق األمن الغذائي بحيث تكون بمثابة وسيلة أمان اجتماعية (منظمة .)FAO، 2012
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يشتمل برنامج  TSPالخاص بـ  LDNعلى تقييم الحتياجات بناء القدرات مع مجموعة عمل  LDNمن أجل تحديد الفجوات في عملية
وضع أهداف LDN.22
نشر الفوائد المتعددة لتحييد أثر تدهور األراضي
تتمثل النتيجة الرئيسية المتوقعة من عملية وضع أهداف  LDNفي دعم اإلجراءات على األرض من أجل تحقيق  .LDNويتطلب ذلك
الحشد النشط لكل أصحاب المصالح ذوي الصلة ،بما في ذلك المشاركين في وضع السياسات على أعلى المستويات السياسية الممكنة.
وبالتالي ،يجب أن يتم نشر أهداف وإجراءات  LDNبشكل فعال على المستوى الوطني من خالل كل وسائل اإلعالم المتاحة (على سبيل
المثال ،الصحافة والتلفاز والراديو ووسائل التواصل االجتماعي) وإلى مجموعة كبيرة من أصحاب المصالح (من المجتمعات المحلية
وحتى المشاركين في وضع السياسات) .يمكن أن يؤكد التصديق السياسي على أهداف  LDNالوطنية على قيادة الدولة للعملية ،كما يمكن
أن يحسن من مستوى إشراك أصحاب المصالح في إجراءات .LDN
تعميم تحييد أثر تدهور األراضي في السياسات الوطنية
مجرد أن يتم تحديد أهداف وإجراءات  ،LDNيجب أن يتم تعميمها بشكل فعال في كل إطارات عمل سياسات التنمية الوطنية ،بما في
ذلك أهداف  SDGوعمليات التخطيط الوطنية (بما في ذلك التخطيط الستخدام األراضي) واستراتيجيات الحد من الفقر وإطارات عمل
اإلنفاق على المدى المتوسط وخطط العمل الوطنية المتعلقة باستراتيجيات اتفاقيات ريو (على سبيل المثال( +REDD ،تقليل االنبعاثات
الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها) ومساهمات  / INDCالمساهمات التي يتم تقريرها على المستوى الوطني ( )NDCفي ظل
UNFCCC؛ واستراتيجيات وخطط عمل التنوع الحيوي الوطنية ( )NBSAPفي ظل اتفاقية  .)CBDتعد برامج  NAPالخاصة بـ
 UNCCDبمثابة وثائق التخطيط الوطنية األساسية فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ،والتي غالبًا ما تحتوي على
تقييم للبيئة التمكينية .يمكن استخدام عملية وضع أهداف  LDNمن أجل تحديث و  /أو إكمال هذا التقييم واقتراح إجراءات مستهدفة من
أجل تحسين إطارات العمل السياسية والتشريعية والمؤسسية والتنسيقية ,والتي يمكن أن تدعم تحقيق  .LDNيوصى بإجراء التخطيط
االستراتيجي لفرص التعميم من أجل تحديد العمليات السياسية ذات الصلة على المستوى (دون) الوطني والقطاعات (.)GM، 2007
زيادة االستثمارات من أجل تحقيق LDN
يعد تعميم  LDNعلى مستوى السياسات مطلبًا رئيسيًا كذلك من أجل زيادة التمويل لألنشطة المتعلقة بـ  LDNعلى األرض في الواقع
العملي .وقد حدد أحد التقييمات الذي أجرته آلية  )GM (2009على العالقات المتبادلة بين السياسة والتمويل إلدارة  SLMفي إفريقيا،
من بين مجاالت أخرى ،المجاالت الرئيسية التالية التخاذ إجراءات حيالها:





تقوية قاعدة المعلومات واألدلة حيال نطاق ومحددات تدهور التربة وتكاليفها ،سواء كانت اقتصادية أو خالف ذلك;23
تطوير السياسات والمؤسسات التي تضمن تأمين حيازة األراضي للمزارعين األكثر فقرً ا واألكثر تهمي ًشا واألكثر عرضة للتأثر
بالسلب بسبب تدهور األراضي؛
تعزيز نهج أكثر برمجية تجاه  SLMلضمان أن تكون الموارد التي يتم توفيرها للتعامل مع المشكالت متناسبة مع ما تقترحه
األدلة حيال نطاق تأثير تدهور األراضي على الفقر واألداء االقتصادي؛
تنفيذ إصالحات مالية عامة من أجل تحسين فاعلية إدارة والتخطيط للموارد العامة وتخصيصها بما يتوافق مع األولويات المتفق
عليها.

يمكن أن يساعد برنامج  TSPالخاص بـ  LDNالدول على زيادة التمويل المخصص لـ  LDNمن خالل تحديد فرص استثمارية جديدة
تقترن باإلجراءات الرئيسية التي يتم تحديدها من أجل تحقيق  .LDNويمكن أن يشتمل ذلك على التحديد المسبق (والتشكيل التابع)
لمقترحات المشروعات الخاصة التي تستهدف مصادر تمويل متنوعة ،بما في ذلك الميزانية الوطنية أو الجهات المانحة متعددة األطراف
وثنائية األطراف أو المصارف الخاصة بالتمية أو آليات التمويل الحديثة مثل صندوق المناخ األخضر ( )GCFفي ظل UNFCCC24
 22يتم تنفيذ تقييم احتياجات بناء القدرات بالتعاون مع أكاديمية Soil Leadership Academy:
http://www.unccd.int/en/Stakeholders/private_sector/Pages/Soil-Leadership-Academy.aspx
 23تقدر منظمة األغذية والزراعة في األمم المتحدة  /اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ( )2115أن الفوائد العالمية الناجمة عن استعادة الغابات
والمناظر الطبيعية تتجاوز ضعف التكلفة التي يتم إنفاقها عليها.
http://www.greenclimate.fund/home 24
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وصندوق تحييد أثر تدهور األراضي الذي تترأسه اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر .25يمكن أن يدعم إشراك ممثلي القطاع الخاص
في عملية وضع أهداف  LDNعلى مستوى الدولة كذلك تنمية مشروعات  LDNالمعتمدة على المصارف.
إنشاء الشراكات المتعلقة بتحييد أثر تدهور األراضي
تعد الشراكات القوية بين كل أصحاب المصالح المشاركين في إدارة ورعاية األراضي أمرً ا ضروريًا للغاية من أجل تسهيل اتخاذ
اإلجراءات من أجل تحقيق  .LDNويشتمل ذلك ،باإلضافة إلى أمور أخرى ،على ما يلي:





دمج  LDNكمبدأ توجيهي في كل الوزارات المرتبطة باألراضي وعلى كل المستويات (المركزية واإلقليمية والمحلية) ،بما في
ذلك خطط التنمية المحلية؛
وإنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص بحيث تشتمل على شركات القطاع الخاص التي تستثمر في ممارسات اإلدارة
السليمة ،بما في ذلك تنمية مشروعات وبرامج  LDNالتحويلية القائمة على البنوك؛
وحشد التمويل الخليط من مجموعة كبيرة من المصادر في القطاعين العام والخاص ،بما في ذلك صندوق  GCFوصندوق
 GEFومصارف التنمية اإلقليمية وشركاء التنمية؛
المشاركة النشطة في المبادرات الوطنية واإلقليمية والعالمية التي تعزز زيادة أنشطة إدارة  SLMواالستعادة من أجل خلق
العوامل المتضافرة الضرورية لتنفيذ  LDNعلى أرض الواقع.

تعد عملية وضع أهداف  LDNفرصة لدعم تقوية و  /أو إنشاء شراكات استراتيجية على مستوى الدولة كوسيلة لتسهيل اإلجراءات على
أرض الواقع من أجل تحقيق  .LDNيمكن أن تلعب مجموعات العمل الوطنية لـ  LDNدورً ا مهمًا فيما يتعلق بإنشاء و  /أو تقوية هذه
الشراكات.

الخطوة التاسعة :رصد التقدم المحرز تجاه تحقيق تحييد أثر تدهور األراضي
ما هي أغراض الرصد
يمكن أن يفي الرصد بأغراض متنوعة .حيث يمكن أن تفي بما يلي:






المساعدة على تقييم ما إذا كانت السياسة أو مجموعة التدخالت فعالة فيما يتعلق بتحقيق النتائج المتوقعة منها أم ال ،وهل تم
تحقيقها بشكل فعال أم ال؛
المساعدة على تتبع التقدم المحرز نحو تحقيق النتائج المستهدفة اعتما ًدا على المؤشرات المتفق عليها؛
العمل كنظام تحذير مبكر للمشكالت المحتملة والمساعدة على تحديد إجراءات العالج أو اإلدارة التكيفية المحتملة؛
دعم التعرف على األمور التي يمكن أن تؤتي أفضل الثمار (وأيها ال تؤتي ثمارها) ،والظروف المتعلقة بذلك ،واألسباب
المؤدية إليه؛
توفير المحاسبة على الصعيدين الدولي والوطني.

ما هو الفرق بين الرصد واإلبالغ
يختلف الرصد عن عملية اإلبالغ ،رغم أنه يرتبط بها بشدة .يشير الرصد إلى العملية المستمرة لرصد الحالة والتغيرات التي تطرأ
عليها ،والتي يمكن أن تشتمل كذلك على فحص السياق المحلي والدوافع المباشرة وغير المباشرة والتأثيرات واالستجابات .تشير عملية
اإلبالغ إلى كيفية نشر المعلومات الناجمة عن الرصد ،غالبًا من خالل النطاقات (على سبيل المثال ،من المستوى الوطني إلى المستوى
العالمي) ،والتي يمكن أن توفر نظرة عامة حول التقدم ،على سبيل المثال على المستوى العالمي (الوكالة األوروبية للبيئة.)2015 ،
في حين أن التقارير العامة غالبًا ما تشتمل على القليل من المؤشرات المقارنة ،تستفيد أنظمة الرصد على المستوى الوطني من المرونة
والواقعية مع استخدام المؤشرات والبيانات واألساليب اإلضافية التي تتناسب مع السياق الوطني أو المحلي.

http://www.global-mechanism.org/content/impact-investment-fund-land-degradation-neutrality 25
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يركز هذا القسم على ما يجب أن تتم مراقبته ألغراض اإلبالغ ،أي تتبع ونشر التقدم تجاه تحقيق أهداف  LDNباستخدام عدد قليل من
المؤشرات المقارنة .يمكن أن يتم تطوير استراتيجيات وإطارات عمل أوسع نطا ًقا للرصد من خالل الدول بما يتفق مع الظروف الخاصة
بها .وتعد المؤشرات التكميلية (والتي تشتمل على المؤشرات االجتماعية االقتصادية) والتي تراقب األمور المتعلقة بالسياقات الوطنية
المحددة ضرورية للغاية من أجل توفير التغطية الكاملة لخدمات النظام اإليكولوجي المقترنة باألراضي.

كيفية رصد التقدم المحرز تجاه تحقيق أهداف تحييد أثر تدهور األراضي
كما أوضحنا في الخطوة الخامسة ،يمكن أن تأخذ أهداف تحييد أثر تدهور األراضي أشكاالً مختلفة بدرجات مختلفة من الشمولية
والطموح؛ ويمكن أن تشتمل على الدولة برمتها أو منطقة (مناطق) (دون الوطنية) بعينها أو فئات تغطية أرضية معينة .يساعد التوجه
المكاني ألهداف  LDNعلى تقرير حدود المنطقة التي تتم مراقبتها.
ويتم تحقيق  ،LDNفي سياق منهجية ال تؤدي إلى الخسائر الصافية ،عندما يتم الحفاظ على رأس المال الطبيعية المعتمد على
ً
مقارنة بفترة األساس ( .)t0وبمعنى آخر ،يتم تحقيق  LDNإذا كانت المكاسب في رأس المال الطبيعي المعتمد على
األراضي أو تحسينه
األراضي تساوي أو تتجاوز الخسائر.
ولرصد التقدم المحرز نحو تحقيق  ،LDNمن الضروري ،بنا ًء على ذلك ،التمكن من اكتشاف التغييرات مقارنة بحالة خط األساس.
وكما هو موضح في الخطوة الثانية ،يتم حساب األساس باستخدام ثالثة مؤشرات لمدى تقدم اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ،وهي
الغطاء األرضي وإنتاجية األراضي (القياس :صافي اإلنتاجية األولية) ومخزونات الكربون فوق األرض وتحتها (القياس.)SOC :
بالنسبة لوقت األساس ( )t0ووقت رصد التقدم ( ، (t1يجب أن يتم حساب قيم هذه المؤشرات الثالثة كمتوسط عبر  10أعوام إلى 15
عامًا من أجل تقليل تأثيرات التغيرات المناخية وتغيرات البيانات.
ويجب أن تتم رصد التغييرات التي تحدث في المؤشرات بشكل منفصل .فال يمكن أن تعوض المكاسب التي يتم تحقيقها في أحد
المؤشرات عن الخسائر التي تحدث في مؤشر آخر ألن المؤشرات الثالثة تعد بمثابة مكونات تكميلية ،وليست إضافية ،لحالة األراضي.
وبالتالي ،فإن قيم المؤشرات الثالثة جميعها يجب أن تبقى مستقرة أو أن تتحسن من أجل تحقيق  .LDNوبصفة عامة ،يمكن أن يتم
تعريف المكاسب والخسائر كما يلي:




المكاسب تشير إلى الزيادة في رأس المال الطبيعي المعتمد على األراضي ،والتي تتم قياسها كزيادة إحصائية مهمة في إنتاجية
األرض أو مخزونات  ،SOCأو التغييرات اإليجابية في الغطاء األرضي ،حيث ال تكون هناك تغييرات سلبية ضخمة في أي
مؤشرات أخرى ذات صلة بالسياق الوطني.
الخسائر تشير إلى التراجع في رأس المال الطبيعي المعتمد على األراضي ،والذي يتم قياسه كتراجع إحصائي مهم في إنتاجية
األرض أو مخزون كربون  ،SOCأو التغييرات السلبية في الغطاء األرضي.

ومع ذلك ،يجب أن يتم تفسير التغييرات في المؤشرات من ناحية كونها إيجابية أو سلبية في سياق الظروف المحلية.

كيف نقوم بتفسير التغييرات في المؤشرات
في األغلب يكون تفسير التغييرات في المؤشرات مهمة السلطات والمؤسسات الوطنية والمحلية التي تقوم بتنسيق عملية الرصد من أجل
عملية اإلبالغ على الصعيد الوطني.
يمكن أن يتم وصف التغييرات التي تحدث في الغطاء األرضي على أنها إيجابية أو سلبية عندما يضاف إليها سياق المعلومات الوطنية
أو المحلية .يتم اعتبار بعض التحوالت الضرورية ،بصفة عامة ،سلبية ،مثل تلك من فئات الغطاء األرضي الطبيعية أو شبه الطبيعية
لألراضي الزراعية أو المستوطنات ،ومن فئات أراضي الغابات إلى فئات الغطاء األرضي األخرى (أي إزالة الغابات) أو من فئات
الغطاء األرضي الطبيعية أو شبه الطبيعية واألراضي الزراعية إلى المستوطنات (أي التمدن) .ومع ذلك ،فإن تفسير التغييرات في الغطاء
األرضي يعد في نهاية المطاف مسؤولية السلطات الوطنية والمحلية التي يجب أن تقوم بتوفير تفسيرات فيما يتعلق بسبب تقييم التغييرات
لكي تصبح إيجابية (مكاسب) أو سلبية (خسائر) في أي سياق محدد.
43

يمكن أن يتم تفسير المناطق ذات مستويات اإلنتاجية األرضية ومخزون كربون  SOCاآلخذة في التزايد ،بصفة عامة ،على أنها تتحسن
(أي المكاسب) ،في حين أن المناطق ذات مستويات اإلنتاجية األرضية ومخزون كربون  SOCاآلخذة في التناقص يمكن تفسيرها على
أنها تتدهور (أي الخسائر).
ومع ذلك ،في ظل الظروف المحددة ،فإن هذه المؤشرات يمكن أن تؤدي إلى "نتائج إيجابية غير صحيحة" .على سبيل المثال ،غالبًا ما
يؤدي زحف األدغال والشجر (أي تغير الغطاء األرضي من العشب بحيث تسيطر عليها األشجار) في األراضي الجافة إلى فقد رأس
المال الطبيعي من خالل فقد العلف الذي تستفيد منه حيوانات الرعي والحياة البرية .وبالتالي ،يعد ذلك ضربًا من ضروب تدهور
األراضي ،رغم احتمالية زيادة إنتاجية  NPPوكربون  .SOCفي الحاالت التي يتم فيها تحديد "نتائج إيجابية غير صحيحة" ،يجب أن
تقوم الدول برفع تقارير بالحاالت الشاذة على أن تكون مدعومة بأدلة على توفير تقييم أكثر دقة لـ .LDN

كيف نقدر نسبة األراضي المتدهورة
بشكل مطلق ،يمكن تحديد نسبة األراضي المتدهورة من خالل جمع كل المساحات العرضة للتغيير والتي تعتبر السلطات المحلية أنها
تعرضت لتأثيرات سلبية (أي تدهور األراضي) مع تجنب تكرار العد مرتين أو ثالث مرات.

ما هو تكرار الرصد
كما ذكرنا أعاله ،فإن الرصد يعد عملية مستمرة لمالحظة لحالة والتغييرات التي تطرأ عليها .وبالتالي ،فإنه من المقترح أن تبدأ رصد
التقدم نحو تحقيق أهداف  LDNفي أسرع وقت ممكن وأن يتم تكرارها ،بشكل مثالي ،كل أربعة أعوام حتى نهاية عام .2030
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المربع  .5مثال على رصد تحييد أثر تدهور األراضي لنوع افتراضي من األراضي
الشكل  9يوضح مثاالً على رصد تحييد األثر لفئة افتراضية للتغطية األرضية .ويتم تسجيل وتفسير التغييرات التي تطرأ على قيم المؤشرات بين فترة
األساس ( )t0وفترة الرصد ( )t1من أجل قياس المكاسب والخسائر .وفي حين تم تسجيل مكاسب وخسائر لوحدات األراضي المختلفة في وقت فترة
الرصد () ،t1إال أنه تم تحقيق مكاسب إجمالية مقدارها  5000هكتار لفئة الغطاء األرضي االفتراضية التي يتم النظر في أمرها ،وبالتالي ،يتم اعتبار
أنه قد تم تحقيق هدف تحييد األثر بل وتجاوزه.
الشكل  .9مثال على رصد تحييد األثر لنوع افتراضي من األراضي (المصدر :واجهة  SPIلـ )UNCCD، 2016
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الخطوة العاشرة :عملية اإلبالغ بشأن تحييد أثر تدهور األراضي
ما هي أغراض اإلبالغ
كما ذكرنا في الخطوة الثامنة ،تشير عملية اإلبالغ إلى كيفية نشر المعلومات الناجمة عن الرصد ،غالبًا من خالل النطاقات (على سبيل
المثال ،من المستوى الوطني إلى المستوى العالمي) .وبالتالي ،يجب أن توفر التقارير نظرة عامة على التقدم باإلضافة إلى نشر
المعلومات بطريقة فعالة ويسهل فهمها.
أوالً وقبل كل شيء ،تعد التقارير بمثابة األدوات الضرورية لنشر التقدم نحو تحقيق أهداف تحييد أثر تدهور األراضي على المستويين
الوطني والمحلي بين مجموعة كبيرة من أصحاب المصالح ،بما في ذلك القائمين على اتخاذ القرارات.
كما يمكن أن تعتبر التقارير كذلك بمثابة الوسائل الضرورية لكي تشارك الدول المعلومات الخاصة بها على المستوى الدولي فيما يتعلق
بالتقدم الذي تم تحقيقه والدروس المستفادة والتحديثات المستمرة.
كيف يجب أن يتم تجهيز التقارير المتعلقة بالتقدم المحرز نحو تحقيق LDN
يجب أن تقوم الدول المشاركة في برنامج  TSPالخاص ب LDNبتجهيز تقرير وطني يلخص اإلنجازات والدروس المستفادة من عملية
وضع أهداف  .LDNويتم تشجيع نقاط االتصال الوطنية التابعة لـ  UNCCDبالعمل معًا مع مجموعات عمل  LDNإلعداد التقرير.
وألغراض االستخدام والنشر على الصعيد الوطني ،ينصح بتجهيز التقرير باللغة المحلية ،ومع ذلك ،فإننا نشجع الدول على ترجمة
التقرير إلى اللغة اإلنجليزية أو إلى لغة أخرى من اللغات الرسمية لألمم المتحدة الستخدامه على المستوى الدولي.
ويمكن استخدام المعلومات التي يتم تجميعها عبر برنامج  TSPالخاص ب LDNكمدخالت حسب الضرورة في آليات اإلبالغ والمراجعة
الدولية المتنوعة ،بما في ذلك عملية اإلبالغ الوطنية في ظل اتفاقية  UNCCDوعملية أهداف .SDG
كيف تعمل وتتطور آلية اإلبالغ والمراجعة لـ UNCCD
منذ تبني الخطة وإطار العمل العشريين لتحسين تنفيذ االتفاقية (من  2008إلى ( )2018االستراتيجية) في عام ُ ،2007
طلب من
األطراف تقديم تقرير كل عامين حول التقدم المحرز تجاه تحقيق األهداف التشغيلية وكل أربعة أعوام حيال التقدم الذي يتم إحرازه تجاه
تحقيق األهداف االستراتيجية .وقد تم إتمام ثالث دورات للتقارير حتى اآلن (في أعوام  2010و 2012و)2014؛ وقد اشتملت ممارسات
اإلبالغ والمراجعة في عامي  2010و 2014على اإلبالغ حول األهداف التشغيلية ،في حين أن ممارسة اإلبالغ والمراجعة في عام
 2012اشتملت على رفع تقارير حول األهداف التشغيلية واالستراتيجية.
في تشرين األول/أكتوبر عام  ،2015اتفق األطراف في الدورة  COP 12على جعل ممارسة عملية اإلبالغ في عام  2016ممارس
اختيارية (دورة اإلبالغ الرابعة) 26،مع الوضع في االعتبار األمور التالية )1( :الحاجة إلى مراجعة عمليات اإلبالغ في ضوء القرارات
وااللتزامات الجديدة والتي تم اتخاذها على المستوى العالمي؛ و( )2حقيقة أن االستراتيجية الحالية على وشك االنتهاء .سيتم تجميع
التقارير التي يتم تقديمها في عام  2016وتقديمها إلى األطراف في الدورة الخامسة عشرة من لجنة  CRICمن أجل مناقشة النتائج
ومشاركة الخبرات وتقديم االقتراحات حول كيفية تحسين عملية اإلبالغ في ظل االتفاقية إلى مؤتمر األطراف في دورته الثالثة عشرة.
في دورته الثانية عشرة ،قرر مؤتمر  COPكذلك إنشاء مجموعة عمل حكومية دولية معنية باإلطار االستراتيجي المستقبلي لالتفاقية
 (IWG-FSF).27ويطلب من مجموعة  IWG-FSFتقييم االستراتيجية الحالية واقتراح ما إذا كان يجب تمديدها أم مراجعتها ،أم أنه
يجب أن يتم تبنى استراتيجية جديدة.

 26المقرر .COP.12/15
 27المقرر .COP.12/7
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منذ أن قرر مؤتمر  COPأن السعي الجاد نحو تحقيق هدف  SDGرقم  15.3بعد وسيلة قوية لدفع تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة
التصحر وقام بدعوة البلدان األطراف إلى صياغة األهداف الطوعية الوطنية من أجل تنفيذ  28،LDNمن المتوقع أن يشتمل إطار العمل
االستراتيجي المستقبلي لالتفاقية وآلية التقارير المقترنة به ،على األقل على أساس طوعي ،البنود المتعلقة بـ .LDN
وبالتالي ،من المتوقع أن تساهم البيانات والمعلومات والنتائج والدروس المستفادة من برنامج  TSPلـ  LDNبشكل كبير في تحقيق
متطلبات اإلبالغ المستقبلية الخاصة بـ .UNCCD

آلية متابعة ومراجعة أهداف التنمية المستدامة
إن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في موضع مناسب للغاية للمساهمة في آلية متابعة ومراجعة أهداف  SDGمن خالل توفير
البيانات الضرورية للتقييمات اإلقليمية والعالمية حول التقدم المحرز نحو تحقيق هداف  SDGرقم  ،15.3بما في ذلك من خالل ما يلي:




تلقي البيانات من الدول من خالل آليات اإلبالغ الراسخة والمحسنة بشكل إضافي؛
دعم التبني المتزايد للمعايير المتفق عليها على الصعيد الدولي واالمتثال لها على المستوى الوطني؛
العمل على تقوية القدرات اإلحصائية الوطنية وتحسين آليات اإلبالغ.

 28المقرر .COP.12/3
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 .3الخاتمة
بعد تبني أهداف  SDGوالتصديق على هدف  SDGرقم  15.3على اعتبار أنه وسيلة قوية لدعم تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة
التصحر ،تهدف عملية وضع أهداف  LDNإلى تحسين مستوى استعداد الدول من أجل تحقيق  LDNبحلول عام  .2030ومع ذلك ،ال
تعد عملية وضع أهداف  LDNعملية منفصلة بحد ذاتها ،ولكن يجب أن يتم تضمينها في عمليات السياسة الوطنية الشاملة .ويلزم وجود
القيادة من الدولة والمشاركة الفعالة من كل مجموعات أصحاب المصالح والقطاعات التي تؤثر على رأس المال الطبيعي المعتمد على
األراضي والتي تستفيد منها لدعم عمليات وضع أهداف  LDNوالمساهمة في تجهيز الميدان لمساعدة الدول على تحقيق  LDNبحلول
عام .2030
وتساعد عملية وضع أهداف  LDNالناجحة على تحسين تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر على مستوى الدولة ،كما تساهم في
إنجاز العديد من أهداف  .SDGكما تساهم كذلك فيما يلي








تحسين إشراك أصحاب المصالح في سياسات  /خطط استخدام األراضي وتنفيذ ممارسات إدارة األراضي األكثر استدامة؛
وتقوية التعاون بين قطاعات استخدام األراضي؛
تحقيق فهم أفضل للدوافع واالتجاهات الخاصة بتدهور األراضي من خالل الرصد المحسن اعتما ًدا على المؤشرات المتفق
عليها؛
وتحديد أهداف  LDNواإلجراءات المرتبطة به والتي تستفيد من السياسات واالستراتيجيات واالستثمارات عبر القطاعات
بشكل جيد ،مع توفير امتيازات مجتمعية متعددة تساعد على تعميم  LDNعلى أعلى المستويات في سياسة التنمية وخطط
استخدام األراضي الوطنية؛
والشراكات االستثمارية األكثر فاعلية للمشروعات والبرامج المعتمدة على األراضي والتي سوف تجذب المستثمرين وتساعد
على تأمين الفوائد االجتماعية واالقتصادية المستقبلية للدولة؛
تحسين عمليات اإلبالغ للمشاركين المهتمين على جميع المستويات.
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 .5المرفق
 5.1الفقرات ذات الصلة المتعلقة بمقررات تحييد أثر تدهور األراضي التي الصادرة عن مؤتمر االطراف في دورته
الثانية عشرة
المقرر  :COP.12/1خطط العمل متعددة السنوات لمؤسسات االتفاقية والهيئات الفرعية
مؤشر النتيجة  :2.1مدى تحديد البلدان األطراف المتأثرة ألهداف في مجال التصدي لتدهور األراضي واستصالحها
المقرر  :COP.12/2صياغة برامج العمل وتنقيحها وتنفيذها في ضوء خطة التنمية لعام 2030
يدعو البلدان األطراف المتأثرة إلى أن تضع ،وف ًقا للقرار  ،COP.11/22خطوط أساس وأهدا ًفا طوعية وطنية لتحييد أثر
.3
تدهور األراضي ضمن برامج عملها الوطنية ،وأن تعالج جوانب النظام اإليكولوجي وف ًقا لسلطتها التقديرية في برامج عملها دون اإلقليمية
واإلقليمية ،وأن تستفيد من أدوات التشخيص العلمية والقائمة على المعرفة على الصعيد الوطني؛
يدعو أيضًا األطراف والحكومات األخرى وشركاء التنمية اآلخرين إلى إبرام اتفاقات شراكة من أجل الدعم التقني للبلدان
.4
األطراف المتأثرة وف ًقا ألولوياتها الثنائية وزيادة عدد هذه االتفاقيات  -مع إيالء اهتمام خاص لتنفيذ برامج عملها الوطنية  -وإلى مساعدتها
في رصد التقدم نحو تحقيق األهداف الوطنية؛
.5
االقتضاء؛

يدعو كذلك البلدان األطراف المتأثرة إلى إدراج أهداف وطنية طوعية لتحييد أثر تدهور األراضي في تقاريرها الوطنية ،حسب

يطلب إلى أمانتي اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر وصندوق البيئة العالمية مواصلة المشاورات بشأن ترتيبات تقديم
.6
التمويل لألنشطة التمكينية للمرحلة السادسة لتجديد موارد صندوق البيئة العالمية ،وذلك بهدف تأمين الدعم التقني والمالي لعملية اإلبالغ
المقبلة ،بما في ذلك في مجال تقديم التقارير المرحلية وتحديد األهداف الوطنية وصوالً إلى تحييد أثر تدهور األراضي؛
يدعو األطراف والمؤسسات التقنية والمالية إلى تقديم الدعم إلى البلدان األطراف المتأثرة في وضع برامج عملها الوطنية
.7
ومواءمتها وتنفيذها ،بما يشمل حسب االقتضاء الهدف  15-3من خطة التنمية المستدامة لعام  2030وتحديد األهداف الطوعية الوطنية
لتحديد أثر تدهور األراضي؛
يطلب إلى األطراف في الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر األطراف أن تنظر في إضافة استعراض األهداف الطوعية لتحييد أثر
.8
تدهور األراضي وتنفيذها حتى اآلن إلى جدول أعمال اجتماع ما بين الدورات للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية  /لجنة العلم والتكنولوجيا
الذي يعقد قبل الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر األطراف؛
يدعو البدان األطراف المتأثرة إلى وضع وتنفيذ استراتيجيات من خالل برامج عملها الوطنية من أجل تحقيق أهداف االتفاقية
.9
في ضوء الهدف  3-15من خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛
.10

يطلب إلى األمانة واآللية العالمية ما يلي:
(أ) تعزيز مساعدتهما إلى البلدان األطراف من حيث الدعم التقني والمالي لتنفيذ الهدف  3-15من خطة التنمية المستدامة لعام
 2030من خالل برامج العمل الوطنية ،بما في ذلك نهج تحييد أثر تدهور األراضي على الصعيد الوطني؛
(ب) العمل مع المنظمات والصناديق الدولية ،وكذا الجهات المانحة الثنائية والمتعددة األطراف األخرى ،من أجل تعبئة موارد
إضافية لتنفيذ الهدف  3-15من خطة التنمية المستدامة لعام  2030من خالل برامج العمل الوطنية ،بما في ذلك نهج تحييد أثر
تدهور األراضي على الصعيد الوطني؛
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.11

يطلب إلى األمانة أيضًا أن تقدم تقريرً ا عن تنفيذ هذا المقرر إلى الدورة المقبلة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية.

المقرر  : COP.12/3إدماج أهداف وغايات التنمية المستدامة في تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر وتقرير الفريق العامل
الحكومي الدولي المعني بتحييد أثر تدهور األراضي
.1

يرحب بتقرير الفريق العامل الحكومي الدولي الوارد في الجزء الثاني من الوثيقة ;ICCD/COP(12)/4

يؤيد التعريف العلمي الذي قدمه الفريق العامل الحكومي الدولي لـ "تحييد أثر تدهور األراضي" وهو كالتالي :تحييد أثر تدهور
.2
األراضي حالة تكون فيها كمية ونوعية موارد األراضي ،الالزمة لدعم وظائف النظام اإليكولوجي وحماته وتعزيز األمن الغذائي،
29
مستقرتين أو تتزايدان في نطاقات زمنية ومكانية وضمن نظم إيكولوجية محددة"؛
.5

يدعو األطراف إلى ما يلي:
صوغ أهداف طوعية لتحقيق تحييد أثر تدهور األراضي وف ًقا لظروفها الوطنية وأولوياتها اإلنمائية المحددة ،مع
(أ)
مراعاة قائمة خيارات تفعيل تحييد أثر تدهور األراضي على الصعيد الوطني كما أوضح الفريق العامل الحكومي الدولي؛
استخدام نهج الرصد والتقييم في المعتمد في المقرر  ،COP.11/22بما في ذلك مؤشرات التقدم على النحو الوارد
(ب)
ً
في مرفق هذا المقرر ،حيثما تتوفر بيانات موثوقة عمال بالفقرة  7من ذلك المقرر مع مراعاة الظروف الوطنية ووضع
مؤشرات إضافية ،حسب الحاجة ،لرصد وتقييم التقدم باتجاه تحقيق هدف تحييد أثر تدهور األراضي واإلبالغ عن هذا التقدم؛
استكشاف الخيارات بشأن كيفية إدماج الغايات الطوعية المتعلقة بتحييد أثر تدهور األراضي في برامج عملها
(ج)
الوطنية كجزء من النقاش العام حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛
تعزيز استخدام غايات ومشاريع تحييد أثر تدهور األراضي وغير ذلك من مبادرات اإلدارة المستدامة لألراضي
(د)
كأداة فعالة لحشد تمويل إضافي مستدام واستثمارات مسؤولة ومستدامة تعالج قضايا التصحر وتدهور األراضي والجفاف؛

يشجع البلدان المتقدمة األطراف على تقديم دعم نشط لجهود البلدان النامية األطراف في تعزيز ممارسات اإلدارة المستدامة
.6
لألراضي وفي السعي إلى تحييد أثر تدهور األراضي ،من خالل توفير موارد مالية كبيرة ،وتيسير الوصول إلى التكنولوجيا المالئمة
وغير ذلك من أشكال الدعم؛
يشجع أيضًا البلدان المتقدمة األطراف ويحث البلدان األخرى القادرة والمؤسسات المالية المتعددة األطراف والقطاع الخاص
.7
ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الفنية والمالية على القيام بما يلي:
تقديم المساعدة العلمية والتقنية والمالية لمساعدة البلدان األطراف المتأثرة التي تطلب المساعدة في وضع وتحقيق
(أ)
غايات تحييد أثر تدهور األراضي فضالً عن تنفيذ ممارسات اإلدارة المستدامة لألراضي ومبادرات تحييد أثر تدهور
األراضي؛
إقامة شراكات منصفة تشجع االستثمارات والممارسات المسؤولة والمستدامة من لدن القطاع الخاص التي تسهم في
(ب)
تحقيق تحييد أثر تدهور األراضي الذي يدعم سالمة وإنتاجية األراضي وسكانها؛
يشجع كذلك األطراف التي تطلب المساعدة على إدراج طلب الدعم هذا في أولوياتها أثناء المناقشات الثنائية والمتعددة األطراف
.8
ً
وغير ذلك من المناقشات إلى المانحين ،استنادا إلى الخطط واالستراتيجيات اإلنمائية الوطنية؛
يوجه أمانة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ،بوصفها المنظمة الرائدة في مجال مكافحة التصحر وتدهور األراضي
.9
والجفاف ،نحو المبادرة إلى دعوة الوكاالت وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة ،كوكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية
29
يرد تعريف الفريق العامل الحكومي الدولي لتحييد أثر تدهور األراضي في الوثيقة  ICCD/COP(12)/4بصيغتها المعدلة وبعد
حذف النص الوارد بين معقوفتين.

53

والم ؤسسات المالية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى التماس التعاون من أجل تحقيق الغاية  3-15من أهداف التنمية
المستدامة؛
.10

يطلب إلى األمانة وغيرها من هيئات االتفاقية المالئمة ،أن تقوم بما يلي في نطاق االتفاقية:
وضع خيارات لالرتقاء بمبادرات تحييد أثر تدهور األراضي وغير ذلك من الممارسات الناجحة في اإلدارة
(أ)
المستدامة لألراضي ورفع مستواها؛
استكشاف طرائق لمواصلة إقامة شراكات مع المنظمات األخرى من أجل تقديم الدعم العلمي والتقني لألطراف
(ب)
بوسائل منها وضع "دليل للمستخدمين" من أجل تنفيذ أنشطة تحييد أثر تدهور األراضي على الصعيد القطري؛
وضع إرشادات بشأن صوع غايات ومبادرات تحييد أثر تدهور األراضي ،بما في ذلك تحديد وتطوير وتنفيذ
(ج)
اإلصالحات السياساتية واالستثمارات وآليات التحفيز ومبادرات بناء القدرات لمكافحة التصحر وتدهور األراضي والجفاف؛
إتاحة الخيارات لألطراف من أجل إدماج الغايات والمبادرات الوطنية في مجال تحييد أثر تدهور األراضي في
(د)
برامج عملها الوطنية؛
المضي في تطوير استخدام إطار مؤشرات االتفاقية وإبقائه قيد االستعراض وتيسيره ،بسبل منها تنفيذ مشاريع
(هـ)
تجريبية ،وذلك إسهامًا في رصد وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق الغايات الوطنية في مجال تحييد أثر تدهور األراضي
واإلبالغ عن هذا التقدم؛
تحسين فاعلية التعاون مع اتفاقيات ريو األخرى والشركاء اآلخرين على الصعيد الوطني ،وعند االقتضاء على
(و)
الصعيد دون الوطني ،من أجل دعم تنفيذ ورصد غايات ومبادرات تحييد أثر تدهور األراضي؛

يطلب أيضًا إلى المدير العام لآللية العالمية ،أن يضع ،بالتشاور مع األمين التنفيذي ،خيارات لزيادة الحوافز والدعم المالي ،بما
.11
في ذلك المساعدة في إمكانية إنشاء صندوق مستقل لتحييد أثر تدهور األراضي على أن يتاح ذلك الصندوق لإلعمال التام لمبادرات تحييد
أثر تدهور األراضي؛
.12
المقرر.

يطلب كذلك إلى األمين التنفيذي أن يقدم تقريرً ا إلى مؤتمر األطراف في دورته الثالثة عشرة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ هذا

المقرر  :COP.12/8معالجة ظروف إقليمية ووطنية خاصة
يسلم بأنه يجوز لألطراف استخدام اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر إلرشاد سياساتها المتعلقة بالتصحر وتدهور األراضي
.1
والجفاف وغاياتها الطوعية عند السعي إلى تحقيق تحييد أثر تدهور األراضي على المستويين الوطني ودون الوطني؛
.2
الصدد؛

يدعو األمانة ،وهيئات االتفاقية ذات الصلة ،والشركاء الثنائيين والمتعددة األطراف إلى تقديم المساعدة إلى األطراف في هذا

.3

يطلب إلى األمين التنفيذي تقديم تقرير إلى مؤتمر األطراف في دورته الثالثة عشرة عن تنفيذ هذا المقرر.

المقرر  : COP.12/9االستفادة من أوجه التآزر فيما بين اتفاقيات ريو وتعزيز الشراكات مع الوكاالت والهيئات الدولية األخرى
يقترح استخدام مؤشرات التقدم الثالثة القائمة على إدارة األراضي على النحو المبين في المقرر  COP.12/15لإلبالغ بموجب
.1
اتفاقيات ريو ،وهي مؤشرات تتسق مع مؤشرات  /قياسات التقدم المعتمدة في المقرر  ،COP.11/22أي:
()1

االتجاهات فيما يخص الغطاء األرضي;
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.2

()2

االتجاهات السائدة في إنتاجية األراضي أو أدائها;

()3

اتجاهات مخزونات الكربون فوق األرض وتحتها؛

يطلب إلى األمانة ما يلي:
التشجيع على مواصلة مواؤمة المؤشرات وإجراءات اإلبالغ ،بما فيها مؤشرات التقدم القائمة على إدارة األراضي
(أ)
عبر اتفاقيات ريو؛
مواصلة العمل مع فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة من أجل تحديد
(ب)
المؤشرات الخاصة بالغاية 3-15؛

يطلب أيضًا إلى األمانة وإلى اآللية العالمية مواصلة االضطالع بالدور المنوط بكل منهما في الشراكات القائمة والسعي إلى
.3
إقامة شراكات جديدة وف ًقا لوالية كل منهما من أجل مواصلة تعزيز تنفيذ االتفاقية ،وعرض هذه الشراكات على نظر مؤتمر األطراف
لكي يتخذ أي إجراءات الزمة ،إذا كان ذلك مناسبًا؛
المقرر  :COP.12/12التعاون مع مرفق البيئة العالمية
يرحب بالدعم المتواصل لعمية تنفيذ االتفاقية وبزيادة الموارد المخصصة لمحور العمل الرئيسي المتعلق بتدهور األراضي في
.1
إطار الدورة السادسة لتحديد موارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية (مرفق البيئة العالمية  )6 -مقارنة بمخصصات الدور
الخامسة (مرفق البيئة العالمية )5 -؛
يدعو مرفق البيئة العالمية إلى مواصلة دعمه تنفيذ االتفاقية في إطار الدورة السادسة لتحديد الموارد (مرفق البيئة العالمية )6 -
.2
وفي ضوء خطة التنمية المستدامة لعام  ،2030وال سيما منها الهدف 3-15؛
يدعو أيضًا الجهات المانحة لمرفق البيئة العالمية أن تنظر في زيادة دعمها بغية تلبية األولويات القطرية المتصلة بتنفيذ
.3
االتفاقية ،وذلك في ضوء خطة التنمية المستدامة لعام  ،2030وال سيما منها الهدف  ،3-15أثناء عملية التخطيط للدورة السابعة لتحديد
موارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية (مرفق البيئة العالمية )7 -؛
يشجع األطراف على االنخراط في التعاون بين بلدان الجنوب في إطار الدورة السادسة لتحديد الموارد (مرفق البيئة العالمية -
.4
 ،)6ويدعو المرفق إلى مواصلة دعمه األطراف في هذا الشأن؛
يدعو مرفق البيئة العالمية أيضًا إلى النظر في تحسين ما يقدمه من دعم لبرنامج المنح الصغيرة في إطار الدورة السابعة لتحديد
.5
موارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية (مرفق البيئة العالمية )7 -؛
يدعو كذلك الجهات المانحة لمرفق البيئة العالمية إلى النظر على النحو الواجب في الشواغل التي أعرب عنها فيما يتعلق
.6
بتخصيص الموارد لمختلف محاور العمل الرئيسية ويشجع األطراف على الدعوة إلى توزيع الموارد على اتفاقيات ريو توزيعًا متواز ًنا
من خالل مرفق البيئة العالمية وجهات التنسيق الخاصة باالتفاقية ودوائرها؛
يدعو أيضًا مرفق البيئة العالمية إلى مواصلة تنفيذ برنامج الدعم القطري الخاص به بما في ذلك تنظيم حلقات عمل مرفق البيئة
.7
العالمية المراد بها تقوية قدرة األطراف على استخدام موارد المرفق توخيًا لفاعلية تنفيذ االتفاقية؛
يدعو المرفق ،في سياق األنشطة التمكينية التي تنفيذ في إطار الدورة السادسة لتحديد موارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة
.8
العالمية (مرفق البيئة العالمية  ،)6 -إلى النظر في توفير الدعم التقني والمالي من أجل تحديد أهداف وطنية طوعية لتحييد أثر تدهور
األراضي؛
.9

يدعو المرافق إلى اإلبالغ عن تنفيذ هذا المقرر في تقريره المقبل إلى مؤتمر األطراف.
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المقرر  :COP.12/15تحسين إجراءات تبليغ المعلومات ،وكذلك نوعية وشكل التقارير التي تقديم إلى مؤتمر األطراف

تنقيح مجموعة مؤشرات التقدم المتعلقة باألهداف االستراتيجية  1و 2و 3والمنهجيات المرتبطة بها
يقرر ،سعيًا إلى فهم تدهور األراضي وإمكانية استصالحها ،أن يكون اإلبالغ إلزاميًا بالنسبة إلى مؤشرات التقدم الثالثة التالية:
.1
" االتجاهات في الغطاء األرضي" ،و"االتجاهات في إنتاجية األراضي أو أدائها" ،و"اتجاهات مخزونات الكربون فوق األرض وتحتها"،
شريطة أن يكون لدى البلدان ما يكفي من البيانات  /المعلومات الرسمية الوطنية لإلبالغ عن التقديرات الوطنية المستمدة من مصادر
البيانات العالمية أو لتأكيد صحتها ،ويقرر أن يستند اإلبالغ في المقام األول إلى البيانات الوطنية الرسمية؛
يطلب إلى األمانة أن تقوم ،بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة ذات الصلة ،بما فيها المؤسسات المدرجة في المرافق األول
.2
لهذا التقرير ،بما يلي:
تجميع التقديرات الوطنية بشأن المقاييس  /المقاييس البديلة المرتبطة بهذه المؤشرات من مجموعات البيانات
(أ)
العالمية ،بما فيها المؤشرات الواردة في المرفق األول لهذا المقرر ،وإتاحتها للبلدان األطراف المتأثرة كبيانات مبدئية ينبغي
تأكيد صحتها وف ًقا لإلجراء المحدد في المقرر COP.11/22؛
إعد اد مبادئ توجيهية منهجية وتقديم المساعدة التقنية إلى البلدان األطراف المتأثرة بشأن تجميع هذه البيانات المبدئية
(ب)
واستخدامها ،لجملة أغراض منها وضع أهداف طوعية وطنية باستخدام مؤشرات التقدم؛
(ج) اتخاذ تدابير تهدف إلى تعزيز قدرات األطراف المتأثرة على تأكيد صحة البيانات المبدئية أو االستعاضة عنها أو رفضها؛
يقررً ،
آخذا بعين االعتبار الظروف الوطنية وتوافر المبادئ التوجيهية المنهجية وبناء القدرات والتمويل ،أن تقدم البلدان
.3
األطراف المتأثرة تعقيبات في الوقت المناسب حيثما أمكن على البيانات المبدئية والمنهجية المقترحة لصياغة أهداف طوعية وطنية في
مجال تحييد أثر تدهور األراضي باستخدام إطار مؤشرات الرصد والتقييم ،وأن تستكمل عملية اإلبالغ وتحديد األهداف كي تستعرضها
لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية في اجتماعها بين الدورات ،والذي سيعقد بعد كانون الثاني  /يناير 2018؛
يدعو المؤسسات المتخصصة ذات الصلة ،ومنها المؤسسات المدرجة في المرفق األول لهذا المقرر ،إلى إتاحة إمكانية
.4
الوصول إلى البيانات والمنهجيات ومساعدة األمانة في تجميع وإتاحة مجموعات البيانات العالمية ،على النحو المذكور في الفقرتين  2و3
أعاله؛
يطلب إلى األمانة أن تعد دليل استخدام للممارسين وصناع القرار من أجل تفعيل مؤشرات التقدم في االستراتيجية الخاصة
.5
بمجالي الرصد واإلبالغ على المستوى الوطني ،وأن تعرض الدليل على مؤتمر األطراف كي ينظر فيه في دورته الثالثة عشرة؛
المقرر  :COP.12/16برنامج عمل الدورة الخامسة عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
يقرر أن تنظر الدور الخامسة عشر للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية (الدورة الخامسة عشرة للجنة) في البنود التالية وأن تناقشها
.1
في إطار دورة استثنائية تعقد فيما بين الدورات:
(أ)

مساهمات االجتماعات اإلقليمية المعقودة للتحضير للدورة الخامسة عشرة للجنة؛

(ب)

عملية تحديد أهداف تحييد أثر تدهور األراضي والمشاريع الرائدة؛

النتائج األولية التي خلص إليها الفريق العامل الحكومي الدولي بشأن اإلطار االستراتيجي المقبل لالتفاقية بغرض
(ج)
مساعدته في عمله؛
تقرير األمانة عن إجراءات اإلبالغ العامة وطرائق تقديم التقارير من األطراف ،بما في ذلك ،حسب االقتضاء،
(د)
مقترحات المبادئ التوجيهية وأدوات اإلبالغ الالزمة لمؤشرات التقدم المحرز واألداء؛
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المقرر  :COP.12/21برنامج عمل هيئة التفاعل بين العلوم والسياسات
متابعة أنشطة التعاون المدرجة في برنامج عمل هيئة التفاعل بين العلوم والسياسات لفترة السنتين 2015 - 2014
.6

يشجع الهيئة على اآلتي:
(ج) النظر ،في إطار برنامج عملها للفترة  ،2017 - 2016في الكيفية التي يمكن بها تطبيق نهج أطر التقييم المستندة إلى
القدرة على التأقلم في عملها المقبل المتعلق بوضع توجيهات خاصة باالتفاقية بشأن تفعيل الهدف الطوعي المتمثل في تحييد أثر
تدهور األراضي؛
(د) النظر في الكيفية التي يمكن بها لنهج أطر التقييم المستندة إلى القدرة على التأقلم أن تسهم في وضع مؤشرات كمية ووصفية
على المستوى الوطني  /دون الوطني من أجل استكمال مؤشرات التقدم المتعلقة بتنفيذ االتفاقية؛

المقرر  :COP.12/34برنامج عمل الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر األطراف
يقرر إدراج البنود التالية في جدول أعمال دورته الثالثة عشرة وكذلك في جدول أعمال دورته الرابعة عشرة إذا لزم األمر:
(أ)

خطة التمية المستدام لعام  :2030اآلثار المترتبة على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر:

()1
األراضي؛

إدماج أهداف التنمية المستدامة وغاياتها في أنشطة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر وتحييد أثر تدهور

()2

اإلطار االستراتيجي المستقبلي لالتفاقية؛
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 5.2مسودة بيان ميزانية لتتبع تحييد أثر تدهور األراضي

ميزانية تتبع تحييد أثر تدهور األراضي (مثال)
المنطقة األرضية
(بالهكتار)

أ .المكاسب المستقبلية المقترحة (على األراضي المصنفة على أنها متدهورة عند خط األساس فقط)
في األراضي المتدهورة
مشروعات الترميم المقترحة
مشروعات إعادة التأهيل المقترحة
مشروعات االستصالح المقترحة

اإلجمالي الفرعي للمكاسب المقترحة على األراضي المتدهورة:
في األراضي المدارة في استخدامات تؤدي إلى التدهور والتي يمكن استعادتها
الزراعة غير المستدامة للوضع تحت إطار إدارة األراضي المستدامة
األراضي المدارة التي تتم حمايتها واستثناؤها من االستخدام
مبادرات التخفيف من الحدة األخرى

اإلجمالي الفرعي للمكاسب المقترحة على األراضي المدارة التي يمكن أن يتم استعادتها:

أ .إجمالي المكاسب المقترحة

100,000
200,000
50,000
350,000
500,000
50,000
100,000
650,000

1,000,000

ب .الخسائر المستقبلية المتوقعة (على األراضي المصنفة على أنها غير متدهورة عند خط األساس فقط)
في األراضي غير المتدهورة
التحويل المقدر إلى الزراعة
التحويل المقدر بسبب التمدن
التوسع المقدر للتعدين
غير ذلك

اإلجمالي الفرعي للخسائر المتوقعة على األراضي غير المتدهورة:

200,000
200,000
50,000
50,000
500,000

في األراضي المدارة التي يمكن أن تتدهور
الخسائر الجديدة المقدرة من اإلدارة غير المستدامة لألراضي
الخسائر المقدرة من العوامل الصنعية غير المباشرة (على سبيل المثال ،حرائق الغابات ،والتغيرات المناخية)

اإلجمالي الفرعي للخسائر المتوقعة على األراضي المدارة التي يمكن أن تتدهور في المستقبل:

ب .إجمالي الخسائر المتوقعة

400,000
100,000
500,000

1,000,000

ج .صافي الخسائر أو المكاسب (أ  -ب)

0
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