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 األطراف مؤتمر
 والتكنولوجيا العلم لجنة
 عشرة الثالثة الدورة

 ٢٠١٧ أيلول/سبتمرب ٩-٦ الصني، أوردوس،
 املؤقت األعمال جدول من )ج(٢ البند

 العلوووووو  بوووووي  التفاعووووو  هيئوووووة عمووووو  برنوووووام  عووووو  المنبثقوووووة البنوووووو 
 2017-2016 السنتي  لفترة والسياسات

 واستصووها ا المتوودهورة األراضوو  تأهيوو  إعووا ة وممارسووات توودابير
 خصوبت ا واستعا ة

 واستصوووووها ا المتووووودهورة األراضووووو  تأهيووووو  إعوووووا ة وممارسوووووات تووووودابير  
 خصوبت ا واستعا ة

والسياسات العلو  بي  التفاع  ل يئة توليف  تقرير  

 موجز  
 والسياسلللا  العللللو  بلللني التفاعللل  هيئللل  عمللل  برنلللام  أهلللدا  ملللن 3 اهللللد  يتمثللل  
 إلعلللاد  حملللدد  وممارسلللا  تلللدابر وتنفيللل  إعلللداد تشللل ي  يف ٢٠١٧-٢٠١٦ للفللل   )اهليئللل (
 خصوبتها. واستعاد  واستصالحها املتدهور  األراضي تأهي 

 هللل ا بشلللأ  اهليئللل  هبلللا اضللل لعت اللللي لألنشللل   توليفيلللا   تقريلللرا   الوثيقللل  هللل   وتعلللر  
 والتكنولوجيلا العلم جلن  فيها تنظر لكي املقدم  واملق حا  االستنتاجا  عن فضال   املوضوع،

 عشر . الثالث  دورهتا يف
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 احملتويا 
 الصفح  الفقلرا  

 4 4-١  ........................................................... معلوما  أساسي  - أوال   
 3اإلجراءا  الي اخت هتا هيئ  التفاع  بني العلو  والسياسا  املتعلقل  بتنفيل  اهللد   - ثانيا   

 4 ١3-5  ............................... ٢٠١٧-٢٠١٦من أهدا  برنام  العم  للف   
 ٦ ١5-١4  .................................................... االستنتاجا  واملق حا  - ثالثا   
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 أساسية معلومات -أولا  
 يف احملللللدد  واليتهللللا ملللل  متاشلللليا   ،)اهليئلللل ( والسياسللللا  العلللللو  بللللني التفاعلللل  هيئلللل  تقللللد  -١

 جلنل  إىلبشك  جيد  وحمدد  واضح  مواضيعي  إرشادا  ،١٢-أ / ١٩و ١١-أ / ٢3 املقررين
 املواضللليعي  التقيللليم عمليلللا  )مثللل  العلميللل  املعرفللل  مت لبلللا  بشلللأ  )الل نللل ( والتكنولوجيلللا العللللم

 ملكافحلللل  املتحللللد  األمللللم اتفاقيلللل  تنفيلللل  ألغللللرا  املسللللت(دمني( أدللللل  و/أو العلميلللل  والدراسللللا 
 )االتفاقي (. التصحر

 دورتلل  يف)مللؤمتر األطللرا (  االتفاقيلل  يف األطللرا  مللؤمتر قللرر ،١٢-أ / ٢١ املقللرر ومبوجلل  -٢
 العمل  تنفل  أ  اهليئل  ملن طالبلا   ٢٠١٧–٢٠١٦ السنتني لف   اهليئ  عم  برنام  اعتماد عشر  الثاني 
 تللدابر وتنفيلل  إعللداد "تشلل ي  يف املتمثلل  3 اهلللد  حتقيلل  أجلل  مللن والسياسللا  العلللو  بشللأ  التللاي

 ".خصوبتها واستعاد  واستصالحها املتدهور  األراضي تأهي  إلعاد  حمدد  وممارسا 
 توصليا  يتضلمن تقريرا   تقد  أ  اهليئ  إىل ،نفس  املقرر مبوج  ،األطرا  مؤمتر وطل  -3

 عملها. برنام  يف املدرج  األهدا  من هد  لك  السياسا  حنو موجه 
 يتعللللل  فيمللللا اهليئلللل  هبللللا اضلللل لعت الللللي لألنشلللل   توليفيللللا   تقريللللرا   الوثيقلللل  هلللل   وتعللللر  -4

 االسللللللتنتاجا  عللللللن فضلللللال   ٢٠١٧-٢٠١٦ للفلللللل   عملهلللللا برنللللللام  أهلللللدا  مللللللن 3 باهللللللد 
 عشر . الثالث  دورهتا يف الل ن  فيها لتنظر واملق حا 

 المتعلقوة والسياسوات العلوو  بوي  التفاعو  هيئوة اتخذت ا الت  اإلجراءات -ثانياا  
 2017-2016 للفترة العم  برنام  أهداف م  3 ال دف بتنفيذ

 والسياسللللا  العلللللو  بللللني التفاعلللل  هيئلللل  عملللل  برنللللام  أهللللدا  مللللن 3 اهلللللد يتمثلللل   -5
 األراضلي تأهيل  إلعلاد  حمدد  وممارسا  تدابر وتنفي  إعداد تش ي يف  ٢٠١٧-٢٠١٦ للف  

ملللللا يللللللي   إىل تعملللللد أ  اهليئللللل  إىل طُلللللل  وقلللللد خصلللللوبتها. واسلللللتعاد  واستصلللللالحها املتلللللدهور 
 املتللللدهور  األراضللللي تأهيلللل  إلعللللاد  واملناسللللب  األراضللللي إدار  يف القائملللل  املمارسللللا  تقيلللليم ‘١‘
 ملن هبلا يقل   ملا ذلك يف مبا األراضي، إمكانا  جه  من خصوبتها اس داد أو استصالحها أو

 ملل  املتللدهور ، األراضللي ملل  للتعاملل  سياسللاتي  وخيللارا  علميلل  توجيهللا  تقللدم ‘٢‘ ،تكللالي 
 ودراسلا  شل،، ومناط  أحيائي  مواطن يف التدهور حد  يف والتفاو  األراضي إمكانا  مراعا 

 املتاح . املمارسا  أفض  حاال 
 البحلللو  يكمللل  أ  ينبغلللي اهللللد  هللل ا إطلللار يفيلللتم  عمللل  أي أ  إىل اهليئللل  وأشلللار  -٦

 .حمتمل  أخرى قيم  إليها يضي  وأ  جاري  وتقييما  مبادرا  وأي  القائم 
 التاب  باملوارد املعين الدوي الفري  باعتزا  اهليئ  أبلغت ،٢٠١5 الثاين/نوفمرب تشرين ويف -٧

 األراضلي استصلال  بشلأ  الفريل  يعلد  تقريلر أجل  ملن مقل   وضل  للبيئ  املتحد  األمم لربنام 
 الفقر. على القضاء يف ومسامهاهتا التأقلم على اإليكولوجي  النظم وقدر 
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اللللدوي املعلللين بلللاملوارد  الفريللل  مللل  التعلللاو  مسلللار ،الختصاصلللاهتا وفقلللا   ،اهليئللل  وحلللدد  -٨
 التلزرر أوجل  لكفالل  أعلال  إليل  املشلار التقريلر صلياغ  جملال يف للبيئل  املتحلد  األمم لربنام  التاب 

 .3 اهلد  تناول يف التكلف  حيث من والكفاء 
الدوي  الفري  أمان  م  اتصاال  3 باهلد  املعيناهليئ   رؤساء أجرى الح ، وقت ويف -٩

 إىل جنبلا   التعلاو  خيلارا  استكشلا  أجل  ملن للبيئل  املتحلد  األملم لربنام  التاب املعين باملوارد 
 تعزيللز بزيللاد  اهليئلل  وترحلل  االتفاقيلل . أمانلل  مللن وبللدعم هليئلل يف ا املشللار ني الرئيسللني ملل  جنلل 
 وممارسلللا  تللدابرخبصللو   التللزرري العمللل  ضللما  أجلل  مللناللللدوي  الفريلل  ملل  التعللاو  أواصللر
 التعلاو  تعزيلز يف التلأخر بعلد خصلوبتها، واسلتعاد  واستصلالحها املتلدهور  األراضلي تأهي  إعاد 

 اهليئ .إراد   عن خارج  عمليا  بسب 
 بشلللللأ  عامللللل  فريللللل  اجتملللللاع يف 3 باهللللللد  املعللللليناهليئللللل   فريللللل  رؤسلللللاءأحلللللد  وشلللللار  -١٠

 ،الفقللر علللى القضللاء يف ومسلامهاهتما التللأقلم علللى اإليكولوجيلل  اللنظم وقللدر  األراضللي استصلال 
 اإلثيلوي املر لز مل  شلرا   يف للبيئل  املتحلد  األملم لربنلام  التلاب  الفريل  أمانل  نظمت  اجتماع وهو

 بإثيوبيا. أبابا أديس يف ٢٠١٧ آذار/مارس ١١و ١٠يف يومي  األراضي واستصال  للميا 
 البحللو  بشللأ  املعلومللا  تبللادل مللن املشلار ني متكللني ‘١‘ االجتمللاع مللن اهلللد  و لا  -١١

 التلللأقلم عللللى اإليكولوجيللل  اللللنظم وقلللدر  األراضلللي باستصلللال  املتعلقللل  املبلللادرا  وتنفيللل  اجلاريللل 
 الصللل  الوثيقلل  والعلللو  البحللو  برنللام  يف الثغلرا  حتديللد ‘٢‘و الفقللر، علللى القضللاء يف وتأثرمهلا

 اجملال. ه ا يف الفري  سي ريها الي املقبل  البحو  وتر يز ن اق حتديد بغي  بالسياسا 
 منظللور ملن العلملي العمل  ريلاد  فيهلا تسللهم أ  ميكلن عديلد  جملاال  املشلار و  وحلدد -١٢

  من قبي  األراضي استصال  وبرام  سياسا  تنفي  دعم يف املوارد

 املرتب لللللللل  واالقتصللللللللادي  واالجتماعيلللللللل  اإليكولوجيلللللللل  املتعللللللللدد  املنللللللللاف  تقيلللللللليم )أ( 
 األراضي؛ باستصال 

 األراضي؛ استصال  مبادر  استدام  دعم اس اتي يا  وحتديد تقييم )ب( 

 متعللللدد  نظللللم علللللى يقللللو  بللللنه  األخلللل  جمللللال يف املمارسللللا  وأفضلللل املنللللاف   )ج( 
 ؛واحمللي والوطين العامليومؤارر  العم  على األصعد   تنسي  راءإ للق اعا  وشامل  الن اقا 

 والتحقل  واإلبلال  للرصلد متسل  نظلا  وضل  أجل  ملن اللنظم منظور است(دا  )د( 
 األراضي. استصال  نتائ  بشأ 

 األملم لربنلام  التلاب  الفريل  جبهلود اهليئل  ترحل  أبابلا، أديس اجتماع نتائ  إىل واستنادا   -١3
 نتللللائ  االعتبلللار يف سلللليأخ  الللل ي الفريلللل  لتقريلللر مللللوجزعلللر   وضلللل  إىل الراميللل  للبيئلللل  املتحلللد 

 دعلللم هبلللد و  واستصلللالحها. األراضلللي بتلللدهور املتعلقللل  األخلللرى القائمللل  والتقييملللا  املبلللادرا 
ستعر  اهليئ  أيضلا   للبيئ  املتحد  األمم لربنام  التاب  الفري  بتقرير اخلا  التزرري العم  نوعي 

 باإلطللللار يتعللللل  مللللا سلللليما وال (،٢٠١٧-٢٠١٦) الثللللاين عملهللللا ربنللللام ل الصللللل  ذا  النتللللائ 
 األراضي. تدهور أثر لتحييد العلمي املفاهيمي
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 والمقتراات الستنتاجات -ثالثاا  
 لبرنوام  التابعالدول  المعن  بالموار   الفريق مع التعاون مواصلة أن ال يئة تهاظ -١4

 هووذا لتنوواو  واعوودة وسوويلة تشووك  العمليووة  تووأخر موو  الوور م علوو  للبيئووة  المتحوودة األمووم
  .2019-2018 السنتي  لفترة الجديد عمل ا برنام  ف  ال دف

 توصوو  وأن التووال  المقتوور  فوو  والتكنولوجيووا العلووم لجنووة تنظوور أن ال يئووة وتقتوور  -١5
 يل : بما األطراف مؤتمر

الودول  المعنو   الفريوق موع التعواون أواصور تعزيوز زيوا ة ال يئوة إلو  يطلب المقتر : 
 األراضوو   استصوه  بشوأن تقريور إعودا فو   للبيئووة المتحودة األموملبرنوام   التوابعبوالموار  
 وتحديوود الفقوور  علوو  القضوواء فوو  ومسوواهمات ما التووأقلم علوو  اإليكولوجيووة األنظمووة وقوودرة

 أن األراضو  لستصوه  ب وا يمكو  التو  الطريقة بشأن السياسات نحو الموج ة الخيارات
 المستدامة. التنمية أهداف سياق ف  األراض  تدهور أثر تحييد ف  يس م

    


