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 مؤتمر األطراف
 لجنة العلم والتكنولوجيا

 الدورة الثالثة عشرة
 2017أيلول/سبتمرب  9-6الصني، أوردوس، 
 )ب( و)ج( من جدول األعمال املؤقت2 الفرعيان البندان

البنوووووون المنبث وووووة عوووووئ  رلوووووامي عمووووو   ي وووووة الت اعووووو   ووووويئ العلوووووو  
 2017-2016والسياسات ل ترة السنتيئ 

اإلنارة المستدامة لألراضي مئ أج  التصدي للتصوررتتد ور األراضوي 
 ناخ والتكيف معهوالج اف والتخ يف مئ تغير الم

توودا ير وممارسووات ةعووانة تأل يوو  األراضووي المتوود ورة واستصوو   ا 
 واستعانة خصو ت ا

 األخرى العلمية األفرقة مع التعاون  
 ت رير أعدته  ي ة الت اع   يئ العلو  والسياسات  

 موجز  
التفاعدد  بددني ال لددوم  ئدد ، برنددامع عمدد   ي12-/م أ21اعتمددد مددؤألر األ،ددراب، قوجدد  م ددرر   

، الذي تضمَّن أنشدة  التنسديم مدل مد  مدن 2017-2016والسياسات ) يئ  التفاع ( لفرتة السنتني 
املنتدددا اومددومد الدددوو لل لددوم والسياسددات امل ددب بددالتنود البيولددوجد وودددمات الددن   ا يمولوجيددد ، 

مد الددوو الت دب امل دب بالرتبد ل وملَّدر مدؤألر واهليئ  اوموميد  الدوليد  امل نيد  بتادن املندال، والفريدم اومدو 
 Global Landاأل،راب، يف امل رر نفسه،  يئ  التفاع  با سهام يف إعدداد توق دات األرا دد ال امليد  )

Outlookاليت ت د ا أمان  اتفاقي  األم  املتحدة ملمافح  التصحرل ) 
جرت  ت رير عن أنشة  التنسيم اليتويف امل رر نفسه أيضاً، ،ُل  إىل  يئ  التفاع  إعداد  

 والتمنولوجيال وحىت ان  اد الدورة الثالث  عشرة للجن  ال ل  2017-2016والل فرتة السنتني 
وت دددم  ددذ  الو ي دد  م لومددات عددن ت دداون  يئدد  التفاعدد  مددل األفرقدد  واهليئددات األوددرا، وعددن  

ار األول من توق ات األرا دد ال امليد ل وقدد هليئ  التفاع  يف إعداد ا صدالرئيسي  النتائع وا سهامات 
-2016تددود ةندد  ال لدد  والتمنولوجيددا أن تن ددر يف الت دددم الددذي أحرعتدده  يئدد  التفاعدد  يف فددرتة السددنتني 

وأن ت دددم توصدديات إىل مددؤألر األ،ددراب بشددان األعمددال امل بلدد  هليئدد  التفاعدد  يف ت زيددز وت ويدد   2017
   يئات علمي  أورال الت اون ال ائ  واةديد مل أفرق  و 
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 احملتويات
 الصفح  الف درات 

 3 4-1  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل م دم  وم لومات أساسي  - أولً  
الت ريددر املت لددم باألنشددة  التنسددي ي  هليئدد  التفاعدد  بددني ال لددوم والسياسددات مددل األفرقدد   -  انياً  

 3 34-5  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل واهليئات ال لمي  اومومي  الدولي  األورا
اومددددومد الدددددوو لل لددددوم والسياسددددات امل ددددب بددددالتنود الت دددداون مددددل املنتدددددا  - ألر   

 3 12-5  للللللللللللللللللللللللللللللل البيولوجد وودمات الن   ا يمولوجي 
الت اون مل الفريم اومومد الدوو الت ب امل ب بالرتب  التابل للشرام  ال املي   - باء   

 5 24-13  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل من أج  الرتب 
 7 34-25  لللللللللللللللللللل ن املنالالت اون مل اهليئ  اومومي  الدولي  امل ني  بتا - جي    

 8 35  للللللللللل إسهام  يئ  التفاع  بني ال لوم والتمنولوجيا يف توق ات األرا د ال املي  -  الثاً  
 9 36  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل الستنتاجات وامل رتحات - راب اً  
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 م دمة ومعلومات أساسية -أولا  

أنشددددا مددددؤألر األ،ددددراب يف اتفاقيدددد  األمدددد  املتحدددددة ملمافحدددد  التصددددحر )اتفاقيدددد  ممافحدددد   -1
التصحر(، يف دورته اوادي  عشرة،  يئ  التفاع  بني ال لوم والسياسات، ومّلفها، يف مجلد  أمدور، 
بالتفاعدددد  مدددددل الليدددددات ال لميدددد  املت دددددددة ال ائمددددد ، ل سددددديما املنتدددددا اومدددددومد الددددددوو لل لدددددوم 
د والسياسدددات امل دددب بدددالتنود البيولدددوجد ووددددمات الدددن   ا يمولوجيددد  )منتددددا التندددود البيولدددوج

وودمات الن   ا يمولوجي (، واهليئ  اومومي  الدولي  امل ني  بتادن املندال ) يئد  املندال(، والفريدم 
املندددددابر ال لميددددد  ال ائمددددد  و  اومدددددومد الددددددوو الت دددددب امل دددددب بالرتبددددد ، و دددددن  لددددد  مدددددن الشدددددبمات

 (ل 3، الف رة 11-/م أ21 )امل رر
مددل وليتدده، أنشددة  تنسدديم  ، وألاشددياً 12-أ/م 21واعتمددد مددؤألر األ،ددراب، قوجدد  م ددرر   -2

ملتاب   الت اون ال ائ  مدل منتددا  2017-2016يف إ،ار برنامع عم   يئ  التفاع  لفرتة السنتني 
التنود البيولوجد وودمات الن   ا يمولوجي ، والفريدم اومدومد الددوو الت دب امل دب بالرتبد ، و يئد  

 ل ، حس  القتضاءمل  ذ  الليات ال لمي املنال، أو لبدء مسارات ت اون جديدة 
ويف امل دددرر نفسددده، ملدددر مدددؤألر األ،دددراب  يئددد  التفاعددد ، يف إ،دددار برندددامع عملهدددا لفدددرتة  -3

، باملسددا   يف إعددداد توق ددات األرا ددد ال امليدد ل ويف سدديا  تنفيددذ  ددذ  2017-2016السددنتني 
هيدد  للتوق ددات ال امليدد  لورا ددد ويف الوليدد ، ،ُلدد  إىل  يئدد  التفاعدد  أن تشددار  يف اللجندد  التوجي

 املراج   ال لمي  للمحتوال 
وت دددم  دددذ  الو ي دد  مدددوجزاً للنتددائع الرئيسدددي  لت ددداون  يئدد  التفاعددد  مددل األفرقددد  واهليئدددات  -4

ال لميدد  اوموميددد  الدوليدد  األودددرا، وت دددم أيضددداً اسددتنتاجات وم رتحدددات لمددد تن دددر فيهددا ةنددد  
 ا الثالث  عشرةل ال م  والتمنولوجيا يف دورهت

 ي ووووووة الت اعوووووو   وووووويئ العلووووووو  ل يةلشووووووسة التنسووووووي األالت ريوووووور المتعلوووووو    -ثالياا  
 والسياسات مع األفرقة وال ي ات العلمية الركومية الدولية األخرى

التعوووواون مووووع المنتوووودى الركووووومي الوووودولي للعلووووو  والسياسووووات المعنووووي  ووووالتنو   -ألف 
 البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

جيددري منتدددا التنددود البيولددوجد وودددمات الددن   ا يمولوجيدد  ت ييمدداً موا ددي ياً لتددد ور  -5
ل ويددرد ت ريدر أعددد  2018-2014األرا دد واستصدالحها، و لدد  يف إ،دار برنددامع عملده للفدرتة 

 ل ICCD/COP(13)/CST/INF.1املنتدا بشان  ذا الت يي  يف الو ي   
داً رئيسدددياً مدددن  دددذا الت يدددي  الدددذي جيريددده منتددددا وتُ دددد اتفاقيددد  ممافحددد  التصدددحر مسدددتفي -6

التندددود البيولدددوجد ووددددمات التندددود ا يمولوجيددد ، ومسدددا اً رئيسدددياً فيدددهل ويف  دددذا السددديا ، دعدددا 
املنتدددددا إىل إقامدددد  ت دددداون مددددل اتفاقيدددد  ممافحدددد  التصددددحر، و اصدددد   يئدددد  التفاعدددد  وةندددد  ال لدددد  

(ل واسدددتجابً  هلدددذ  49املرفدددم الثدددامن، الصددفح   ،3/1-والتمنولوجيددا التددداب تني لالتفاقيدد  )م   د
الدددعوة، أسددهمت  يئدد  التفاعدد  وأماندد  اتفاقيدد  ممافحدد  التصددحر، بندداًء علدد  الوليدد  الدديت منحتهددا 

، يف الت يي  الذي جيريه املنتدا وف داً 12-/م أ21و 11-/م أ23هلما األ،راب قوج  امل ررين 
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حددد األنشددة  املدرجدد  يف برنددامع عمدد   يئدد  التفاعدد  لإلجددراء الددذي أرسددا  باعتبددار  ددذا الت يددي  أ
ل واهلددددب مدددن  لددد   دددو  دددمان أن يمدددون 2017-2016و 2015-2014لفدددرتل السدددنتني 

الت يددي  املوا ددي د لتددد ور األرا ددد واستصددالحها و يددم الصددل  ب مليدد  اتفاقيدد  ممافحدد  التصددحر 
 واحتياجات األ،راب يف التفاقي ل 

املوا دي د لتدد ور األرا دد واستصدالحها فريدم مدن ا درباء  وي مدر علد  إعدداد الت يدي  -7
اوتددار   منتدددا التنددود البيولددوجد وودددمات الددن   ا يمولوجيدد  مددن بددني قددوائ  ا ددرباء املرشددحني 

ل وب دد التشداور 2015اليت وردت تلبي  للدعوة ال ام  اليت أ،ل ها رئيس املنتدا يف شباط/فرباير 
 27جيددا و يئدد  التفاعدد ، دعددت أماندد  اتفاقيدد  ممافحدد  التصددحر مددل ممتدد  ةندد  ال لدد  والتمنولو 

وبددناً إىل ت دددب ،لبدداهت  إىل أماندد  منتدددا التنددود البيولددوجد وودددمات الددن   ا يمولوجيدد ل ويف 
وبددناً الددذين ُوجهددت إلدديه  الدددعوة ،لبدداهت ، وة اوتيددار  ال دد   27هنايدد  األمددر، قدددم  سدد  مددن 

ح عضددوان مددن أعضدداء  يئدد  التفاعدد  ومراقدد  لدددا اهليئدد ، مددن مددنه ل وبا  دداف  إىل  لدد ، ُرشدد
جاند  حمومدداهت  أو من مدداهت ، و دد  الن جددزء مددن فريددم ا ددرباء الددذي جيددري الت يددي  املوا ددي د 
لتد ور األرا د واستصالحهال وصددرت مسدودة املرحلد  األوىل للت يدي  املوا دي د لمدد يراج هدا 

ل وقددم رئديس ةند  ال لد  2016ألوع/يوليده  18ايو إىل أيار/مد 30ورباء وارجيون يف الفرتة مدن 
والتمنولوجيدددا و يئددد  التفاعددد  إسدددهاماً مجاعيددداً بشدددان الفصدددول الثمانيددد  للت يدددي  املوا دددي د لتدددد ور 
األرا دددد واستصدددالحها إىل منتددددا التندددود البيولدددوجد ووددددمات الدددن   ا يمولوجيددد ،  ددد  فيددده 

 الراء اليت أعربت عنها  يئ  التفاع ل 
املسدددت دم يف الت ريدددر يرمدددز علددد  تدددد ور األرا دددد ولح دددت  يئددد  التفاعددد  أن ت ريدددر  -9

التنددددود البيولددددوجد، ويدددددع  ت يددددي  سال مليددددات الدددديت تتسددددب  يف ن دددد  التنددددود البيولددددوجد ون دددد  
وظددائر الددن   ا يمولوجيدد سل ور دد  أن  يئدد  التفاعدد  تددرا أن نتددائع الت يددي  املوا ددي د مفيدددة يف 

ندود البيولدوجد والسدت دام املسدتدام لده، ُ دوخل اسدت دام ت ريدر يرمدز علد  التندود سيا  محاي  الت
البيولدددددوجد الرتميدددددز ب يدددددداً عدددددن تدددددا نات تدددددد ور األرا دددددد علددددد  ا ددددددمات الددددديت ت ددددددمها الدددددن   
ا يمولوجي  األر ي  اليت ت د  روري  لستدام  سب  م يش  مست دمد األرا د وداعماً حامسداً 

 مج اءل وياة البشري  
واقرتحت  يئ  التفاع  هنجاً أمثر مشوًل عند ت يي  تد ور األرا دد يتضدمن مراعداة ءراء  -10

املددزارعنيل ورأت  يئددد  التفاعددد  أنددده ينبادددد ت زيدددز ت يدددي  التادددنات يف وددددمات الدددن   ا يمولوجيددد  
و ج ال دوا الناجت  عن تد ور األرا د واستصالحهال واقرتحت اهليئ  أن يتمحور الت ريدر حدول  د

السدتجاب ، مددن أجد  اوددد إىل أدى مسدتوا مددن التمددرار  -التددا ن  -اوالد   -الضددا   -احملرمد  
 بني الفصولل 

وأوصددت  يئدد  التفاعدد  أيضدداً بددان يتضددمن الت ريددر ت ييمدداً للددرواب  بددني تددد ور األرا ددد  -11
، و دددو 15واستصدددالحها وأ دددداب التنميددد  املسدددتدام  وم اصدددد ا  ات الصدددل ، ل سددديما اهلددددب 

سمحايد  الددن   ا يمولوجيدد  الربيد  وترميمهددا وت زيددز اسددت دامها علد  دددو مسددتدام، وإدارة الاابددات 
ام، وممافحدد  التصددحر، ووقددر تددد ور األرا ددد وعمددس مسددار ، ووقددر ف دددان علدد  دددو مسددتد

، و ددو سممافحدد  التصددحر، وتددرمي  األرا ددد والرتبدد  املتضددررة 3-15التنددود البيولددوجدس، وامل صددد 
مدن التصدحر واةفدداب والفيضدانات، والسد د إىل ا يددم عدا  ودال  مددن ظدا رة تدد ور األرا ددد، 

التفاعدددد  إىل أن الت ريددددر سيسددددتفيد مددددن الن ددددر يف ا ،ددددار  سل وأشددددارت  يئدددد 2030حبلددددول عددددام 



ICCD/COP(13)/CST/5 

5 GE.17-10167 

املفددا يمد ال لمددد لتحييددد أ ددر تددد ور األرا ددد الددذي أعدتدده  يئدد  التفاعدد ل ويشددم  اييددد أ ددر 
تدددد ور األرا دددد حدددافزاً لتايدددن مسدددار تدددد ور األرا دددد، ومدددن ع قمنددده أن يسدددد الفجدددوة املت ل ددد  

   الن ام ا يمولوجدل باواج  إىل ويارات سياساتي  ممي   صال
وأ،لدم منتددا التنددود البيولدوجد وودددمات الدن   ا يمولوجيد  است را دداً ملسدودة املرحلدد   -12

الثانيددد  للت يدددي  املوا دددي د لتدددد ور األرا دددد واستصدددالحها وملسدددودة املرحلددد  األوىل ملدددوجز رامسدددد 
ل وست دم  يئ  التفاع  2017حزيران/يونيه  26أيار/مايو إىل  1السياسات، يُنفذ يف الفرتة من 

 وةن  ال ل  والتمنولوجيا ت لي ات عل   ذ  الو ائم وف اً  جراء املنتدال 

التعووواون موووع ال ريوووو  الركوووومي الوووودولي الت نوووي المعنوووي  التر ووووة التوووا ع للشوووورا ة  - اء 
 العالمية مئ أج  التر ة

مواصدل  ت اوهندا مدل  ،  يئد  التفاعد  علد 12-/م أ21شجل مؤألر األ،دراب، قوجد  م درر   -13
الفريم اومومد الددوو الت دب امل دب بالرتبد  مدل الرتميدز علد  املوا ديل الثال د  التاليد  الديت اتُفدم عليهدا يف 

: 2015 نيسددددددددان/أبري  20الجتمدددددددداد املشددددددددرت  األول بددددددددني الفريددددددددم و يئدددددددد  التفاعدددددددد  امل  ددددددددود يف 
ملت لدم بتحييدد أ در تدد ور األرا دد، ا 3-15من أ داب التنميد  املسدتدام  وم صدد   15 اهلدب ‘1‘
ت زيددز املؤشددرات املشددرتم  ال ائمدد  علدد  إدارة األرا ددد واملت ل دد  بالرتبدد ، قددا فيهددا مؤشددرات الت دددم ‘ 2‘و

الثال   ال ائم  عل  إدارة األر د، املنصدو  عليهدا يف اتفاقيد  ممافحد  التصدحر، و دد املؤشدرات الديت 
مربددددون الرتبدددد  ‘ 3‘األ،ددددراب يف اتفاقيددددات ريددددو الددددثال ، و ختدددددم التزامددددات ا بددددالى الدددديت ت ددددل علدددد 

 ال ضويل 
، شددار  رئدديس ةندد  ال لدد  والتمنولوجيددا والددرئيس املشددار  هليئدد  2016ويف ء ار/مددارس  -14

التفاعدد  يف دورة ال مدد  ا امسددد  للفريددم اومددومد الددددوو الت ددب امل ددب بالرتبددد ل ويف سدديا   دددذ  
يئدد  التفاعددد  و يئدد  املندددال علدد  مصدددلح  مشددرتم  يف تن دددي  حدددد  الدددورة، اتفدددم اثلددو الفريدددم و 

علمددد بشددان مربددون الرتبدد  ال ضددوي لتسددلي  الضددوء علدد  أ يدد  احملاف دد  علدد   ددزون مربددون الرتبدد  
ال ضددوي وعيادتدده لتح يددم أ ددداب اييددد أ ددر تددد ور األرا ددد و فددل انب ا ددات  دداعات الدفيئدد  

 ولتحسني التمير مل تان املنالل 
 21وُع دت الندوة ال املي  بشان مربون الرتبد  ال ضدوي يف رومدا، إيةاليدا، يف الفدرتة مدن  -15
لسددت راد دور الرتبدد  ومربددون الرتبدد  ال ضددوي يف سدديا  تاددن املنددال  2017ء ار/مددارس  23إىل 

والتنميددد  املسدددتدام ل وشدددار  يف تن دددي  النددددوة من مددد  األمددد  املتحددددة لو ذيددد  والزراعددد ، والفريدددم 
مددومد الدددوو الت ددب امل ددب بالرتبدد  التددابل للشددرام  ال امليدد  مددن أجدد  الرتبدد ، و يئدد  املنددال، و يئدد  او

بلددداً، مددنه   111مشددارماً مددن  488التفاعدد ، واملن مدد  ال امليدد  لورصدداد اةويدد ل وحضددر الندددوة 
ف  إىل علمدداء املمثلددون الو،نيددون، واملؤسسددات املن مدد ، وال ةدداد ا ددا ، وااتمددل املددد ، با  ددا

 واارسني م نيني بمربون الرتب  ال ضوي وبااالت  ات الصل  بهل 
ومان اهلدب ال ام للندوة  و است راد دور الرتب  والمربون ال ضدوي يف الرتبد  يف سديا   -16

تادددن املندددال والتنميددد  املسدددتدام  واييدددد أ دددر تدددد ور األرا ددددل واسدددتهدفت النددددوة أيضددداً بنددداء أدلددد  
مددن ت ييمهددا يف ت ددارير  يئدد  املنددال، اعتبدداراً مددن ت ريددر الت يددي  السددادس والت ددارير األوددرا علميدد  ق
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الدديت ستصدددر يف جولدد  الت يددي  السادسدد ، با  دداف  إىل ت دددب الت ددارير إىل اتفاقيدد  األمدد  املتحدددة 
 ملستدام لا ،اري  بشان تان املنال واتفاقي  ممافح  التصحر وت دب ت ارير عن أ داب التنمي  ا

وألحددورت الندددوة حددول  ال دد  موا دديل رئيسددي  رمددزت علدد  ت يددي  مربددون الرتبدد  ال ضددوي،  -17
واحملاف   عل   زوناته وعياداهتا، وإدارة مربون الرتب  ال ضوي يف أندواد م يند  مدن الرتبد ل وسدا ت 

  يئ  التفاع  يف إعداد مذمرة مفا يمي  اسُت دمت يف الت ةي  للندوةل 
)إ،دال   Unlocking the potential of soil organic carbon‘(1)‘ر ت ريدر ب ندوان وصدد -18

الرئيسددد  وي ددددم سلسدددل  مدددن  ، يتضدددمن جتمي ددداً شددداماًل للنتدددائعإمماندددات مربدددون الرتبددد  ال ضدددوي(
الستنتاجات والتوصيات املفصل  اليت ت مس الرأي اةماعد للمشدارمنيل وتدود  يئد  التفاعد  أن 

 تسل  الضوء عل  الستنتاجات الواردة أدنا  باعتبار ا  ات صل  باتفاقي  ممافح  التصحرل
بد  ال ضدوي تسده  يف ويوجد دلي  علمد م نل عل  أن أي  عيادة متواصدل  يف مربدون الرت  -19

بلدددوى األ ددددداب املت دددددة املتمثلدددد  يف ا يدددم الت فيددددر مدددن تاددددن املندددال والتميددددر م ددده، واألمددددن 
أحيددان مثددنة أوجدده تددلعر بددني التميددر مددل تاددن األرا دددل وتوجددد يف  الاددذائد، واييددد أ ددر تددد ور

مربون الرتب  ال ضوي املنال والت فير من ء ار  وا يم اييد أ ر تد ور األرا دل وتنةوي عيادة  
علددد  فوائدددد إجيابيددد  حامسددد  لومدددن الادددذائد والتميدددر مدددل تادددن املندددال وا يدددم اييدددد أ دددر تدددد ور 
األرا د، و ل  بتحسني جودة الرتب ، واود من اات الرتب ، وعيادة قدرة الرتبد  علد  الحتفدا  

 باملاء، والتاقل  مل اةفابل 
دول أعمال مربون الرتب  ال ضويس امل ب  يف منل مزيد من وتتمث  األولويات الرئيسي  لد سج -20

ف دان مربون الرتب  ال ضوي، وت ددب حدوافز، حيثمدا أممدن، لزيدادة  زوندات مربدون الرتبد  ال ضدويل 
وقمدن ا يدم  لد  بتجند  أو وفدل تدد ور الرتبدد  واألرا دد، مدل دعد   لد ، حسد  ا ممددان، 

 السرتاتيجي  مل  دب اييد أ ر تد ور األرا دل  بزيادة مربون الرتب  ال ضويل وتتسم  ذ 
وتنةوي اارسدات ا دارة املسدتدام  لورا دد علد  قددرة مبدنة علد  حفدر وعدزل مربدون  -21

 الرتب  ال ضويل 
ولمددد قمددن البدددء يف اعتمدداد املمارسددات املسددتدام  علدد  نةددا  واسددل، جيدد  أن تمددون  -22

 ندددا  فوائدددد ملموسددد  للمدددزارعني يف األجلدددني ال ريددد  والب يدددد، مزيدددادة  لددد  احملصدددول أو م اومددد  
اةفاب أو اووافز املاليد ، وتسدلي  الضدوء عليهدا وأن تمدون قابلد  للتح يدمل وينبادد تدوفن ءليدات 

فيز تنفيذ املمارسات ا داري  اليت تسه  يف عدزل مربدون الرتبد  ال ضدوي وإعالد  ال  بدات لتيسن وا
 اليت ت و  اعتماد  ذ  املمارساتل 

واتوي ترب  األرا د اةاف  عل  أمثر من ربل  زون المربون ال ضوي يف ال ا ، و دذ   -23
لرتبدد  ال ضددوي ألن  ددزون الرتبدد  عر دد  بشددم  وددا  للتددد ور والتصددحر وتددرتب  بف دددان مربددون ا

  ذا المربون ين فل باخنفاد حمتوا الرتب  من املاءل
وتتزايدددد أ يددد  الرصدددد الدددو،ب لمربدددون الرتبددد  ال ضدددوي وا بدددالى عنددده، يف سددديا  اللتدددزام  -24

بالتفاقيات والليات ال املي ل وقث  مربون الرتب  ال ضدوي مؤشدراً رئيسدياً أيضداً لتحييدد أ در تدد ور 
 د، إ  إنه مؤشر  ن مباشر للتان يف حال  األرا دلاألرا 
__________ 

(1) <www.fao.org/documents/card/en/c/25eaf720-94e4-4f53-8f50-cdfc2487e1f8/>ل 
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 المناخ  تغير المعنية الدولية الركومية ال ي ة مع التعاون -جيم 
،ل  مؤألر األ،راب إىل  يئد  التفاعد  أن تسدتةلل، بددع  مدن األماند ، إممانيد  ال مد   -25

 مل  يئ  املنال للوقوب عل  الصل  بني تان املنال وتد ور األرا دل 
، وتلبيددددً  لدددددعوة وجهتهددددا  يئدددد  املنددددال لت دددددب م رتحددددات بشددددان 2015ويف ألوع/يوليدددده  -26

املوا ددديل الدددديت سددددُتناقخ يف ت دددارير واصدددد  أ ندددداء جولددد  الت يددددي  السادسدددد ، قددددمت أماندددد  اتفاقيدددد  
ممافحدد  التصددحر، بتوجيدده مددن  يئدد  التفاعدد  واسددتناداً إىل نتددائع املددؤألر ال لمددد الثالدد  لتفاقيدد  

حددد  التصددددحر، م رتحدددداً إىل  يئدددد  املنددددال بددددان ت دددد ت ريددددراً واصدددداً عددددن ستاددددن املنددددال وتددددد ور مماف
األرا دسل وة     ذا امل درت  ب دد  لد  إىل امل رتحدات املما لد  امل دمد  مدن أعضداء  يئد  املندال 

 واملراقبني لديها يف جمموع  م رتحات تت لم باست دام األرا د وتد ور األرا د والزراع ل
 وقددددررت  يئدددد  املنددددال، يف دورهتددددا الثالثدددد  واألرب ددددني امل  ددددودة يف نددددنو ، مينيددددا، يف نيسددددان/ -27
، إعددداد ت ريددر وددا  عددن تاددن املنددال والتصددحر وتددد ور األرا ددد وا دارة املسددتدام  2016 أبريدد 

  (للورا د واألمن الاذائد وتدف ات  اعات الدفيئ  يف الن   ا يمولوجي  األر ي  )الت رير ا ا
وعمَّمت اللجن  التوجيهي  امل ني  بالت رير ا ا  استبياناً عل  منس د  يئ  املنال وعلد   -28

املن مات املراقب  لديها، قا يف  ل  اتفاقي  ممافح  التصحر، و ل  قب  الجتماد الستمشايف 
وا ل ، مدددن أجددد  تل دددد إسدددهاماهتا بشدددان  يمددد  الت ريدددر وحمتددد2017الدددذي ُع دددد يف شدددباط/فرباير 

وتلبيً  لةل  من أمان  اتفاقي  ممافح  التصحر، أسهمت  يئ  التفاع  يف  ذا الستبيان بت دب 
إسهامات موحدةل ونوقشت  ذ  ا سدهامات يف وقدت لحدم مدل أعضداء اللجند  التوجيهيد  عدن 

حبضدور أعضداء  يئد  التفاعد  وأماند   2017مدانون الثا /ينداير   13،ريم مؤألر فيديوي ُع دد يف 
اسددتبيانو ومددذا ت ريددر  تفاقيدد  ممافحدد  التصددحرل وُوعخد علدد  املشددارمني يف الجتمدداد الستمشددايفا

 اةهات صاحب  املصلح ل  الذي يل   نتائع مشاورة (2)مشاورة اةهات صاحب  املصلح 
وس ياً إىل ت دب دعد  ت دب لالجتمداد الستمشدايف املت لدم بدالت رير ا دا  هليئد  املندال،  -29

من م  األ ذي  والزراع  و يئ  املنال يف تن ي  اجتماد ورباء بشان تان املنال واست دام  شارمت
 مددددانون الثددددا /  25إىل  23األرا ددددد واألمددددن الاددددذائد، ُع ددددد يف رومددددا، إيةاليددددا، يف الفددددرتة مددددن 

ل وُدعيدددددت أمانددددد  اتفاقيددددد  ممافحددددد  التصدددددحر إىل املشدددددارم  يف اللجنددددد  الستشددددداري  2017 ينددددداير
ال لميددد ، وشدددارمت  يئددد  التفاعددد  يف الجتمددداد وا دددةل ت قهدددام املتملمدددني الرئيسددديني ومنسددد د 

 الدورة واملشارمني يف حل ات الن اشل 
ول  سدددد  حدددد مشددددار ، 100 مددددن أمثددددر حبضددددور رومددددا، يف امل  ددددود الجتمدددداد وألحددددور -30

التددا نات املباشددرة للمنددال علدد  الددن   ا يمولوجيدد  األر ددي  وتددوفن الاددذاء، ‘ 1‘موا دديل،  ددد: 
والددن   ا يمولوجيددد  ال ائمدد  علددد  األرا ددد وء ار دددا  بالادددذاء الصددل   اتال ددار ا نسددداني  ‘ 2‘و

د نةددا  تدددف ات  دداعات الدفيئدد  مددن الزراعدد  ون دد  األرا ددد: اديدد‘ 3‘واألمددن الاددذائد،  علدد 
التميددر وال دددرة علدد  التدداقل  يف الددن   الاذائيدد  والددن   ال ائمدد  علدد  ‘ 4‘وويددارات الت فيددر، 

 وا جدراءات ،املسدتدامني الادذاء واسدتهال  وإنتاج األرا د، است دام سياسات‘ 5‘واألرا د، 
 لباملنال املت ل  
__________ 

(2) <www.ipcc.ch/report/sr2/pdf/sr2_stakeholder_consultation-final.pdf>ل  
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 يتضمن توليفاً شاماًل ملداولت الجتماد والرسائ  والتوصيات الرئيسي ل (3)وأعد ت رير -31
 13يرلندددددا، يف الفددددرتة مددددن ءوُع ددددد الجتمدددداد الستمشددددايف للت ريددددر ا ددددا  يف دبلددددن،  -32
ادددد أ ددداب  (4)ل وأسددفر الجتمدداد عددن و ددل مشددرود ورقدد  أوليدد 2017شددباط/فرباير  16 إىل

لت ريددر ا ددا  ول مليدد  إعددداد  وا ،ددار الددزمب  عددداد ل وألثدد  ل مشددروحاً  الت ريددر ا ددا  ومددوجزاً 
 ذ  الورق  حصيل  املناقشات اليت جرت يف منال علمد بنَّداء للاايد ، وا سدهامات املهمد  ملمثلدد 
أمان  اتفاقي  ممافح  التصحر و يئ  التفاع ل وواف دت  يئد  املندال، يف دورهتدا ا امسد  واألرب دني 

، علددددد  2017ء ار/مدددددارس  31إىل  28ودددددارا، باملمسدددددي ، يف الفدددددرتة مدددددن امل  دددددودة يف  وادال
ل وسدُي د الت ريدر ا دا  Climate Change and Land: a SRCCL by the IPCCامل ندون  (5)ا ،دار

يف إ،ددار ال يددادة ال لميدد  املشددرتم  لوفرقدد  ال املدد  األول والثددا  والثالدد ، وسددتدعمه وحدددة الدددع  
 م ال ام  الثال ل الت ب التاب   للفري

وتددرا  يئدد  التفاعدد  أن ا ،ددار الددذي اعُتمددد  عددداد الت ريددر ا ددا  يددوفر بيئدد  متماملدد   -33
وشامل  ملزيد من الت اون بني  يئ  التفاع  و يئ  املندالل ومدن شدان  لد  أن يتديح دراسد  الدرواب  

ورفا ه ، وبذل  يلد  بني التصحر وتد ور األر د وتان املنال وء ار ا عل  سب  م يش  البشر 
 ل(6)الحتياجات ال لمي  اليت أُعرب عنها يف املؤألر ال لمد الثال  لتفاقي  ممافح  التصحر

، أ،ل دددددت  يئدددد  املندددددال دعددددوًة إىل أعضدددددائها واملددددراقبني لدددددديها 2017ويف نيسددددان/أبري   -34
اعد ، اقدرت  ممتد  لرتشيح ورباء لل م  ممؤلفني وحمررين للت ريدر ا دا ل وبتوجيده مدن  يئد  التف

ةن  ال ل  والتمنولوجيا عل  أماند  اتفاقيد  ممافحد  التصدحر ترشديح  سد  مدن األعضداء اوداليني 
 يف  يئ  التفاع  واملراقبني اواليني لديها و س  ورباء مست لنيل 

ةسووو ا   ي وووة الت اعووو   ووويئ العلوووو  والتكنولوجيوووا فوووي توقعوووات األراضوووي  -ثالثاا  
 العالمية

 يئ  التفاع  عضدوين لل مد  منسد ني يف عمليد  إعدداد ا صددار األول للتوق دات رشحت  -35
ال امليددد  لورا ددددل وشدددار  املنسددد ان أيضددداً يف عضدددوي  اللجنددد  التوجيهيددد  امل نيددد  بتوق دددات األرا دددد 
ال امليددد ، الددديت اجتم دددت عددددة مدددرات يف فدددرتة مدددا بدددني الددددوراتل وأدا املنسددد ان دوراً قياديددداً وقددددَّما 

 ت يف سددديا  اديدددد نةدددا  وأ دددداب و يمددد  الت ريدددر الدددذي ُصدددم  ليمدددون منتجددداً تواصدددلياً توجيهدددا
اسرتاتيجياً لنشر م لومات عن عملي  تد ور األرا د، ول ر ها يف شم  تشارمد يسه  ال،دالد 
عليهل وبا  اف  إىل  ل ، قدم املنس ان ت لي ات بشان الوتصاصات لورقات ال مد  الديت تصد  

ت األرا ددد ال امليدد ، ممددا ن مددا الت لي ددات املوحدددة امل دمدد  مددن  يئدد  التفاعدد  أ ندداء يف إعددداد توق ددا
دد   يئدد  التفاعدد  ال يددام بدددور يف إعددداد  اسددت راد مسددودة املرحلدد  األوىل والتشدداور بشدداهنال وقددد تواصا

شددارم  يف ا صددار الثددا  للتوق دات ال امليدد  لورا ددد، باعتبدار اهليئدد  عضددواً يف اللجند  التوجيهيدد ، وامل

__________ 

(3) <www.fao.org/documents/card/en/c/d5400b77-1533-4c37-86a7-4945c320ea8d/>ل 
(4) <http://ipcc.ch/apps/eventmanager/documents/43/090320170624-INF.7-SRLandUse.pdf>ل  

(5) <www.ipcc.ch/meetings/session45/Decision_Outline_SR_LandUse.pdf>ل   
 لICCP/COP(12)/CST/2الو ي    (6)



ICCD/COP(13)/CST/5 

9 GE.17-10167 

اجتماعدات الستمشدداب واملدؤلفني، وت دددب التوجيدده بشدان اةواندد  املت ل د  بددال لوم والسياسددات يف 
 توق ات األرا د ال املي  لضمان مصداقي  حمتوا  ذ  التوق ات وجودهتا ال ام ل

 الستنتاجات والم تر ات -را عاا  
فوووي الم تر وووات التاليوووة   ت توووري  ي وووة الت اعووو  أن تنظووور لجنوووة العلوووم والتكنولوجيوووا -36

 وتوصي مؤتمر األطراف  ما يلي:
أن يسلووول ةلووو   ي وووة الت اعووو  مراجعوووة الت يووويم المواضووويعي  :1الم توووري  )أ( 

لتووود ور األراضوووي واستصووو   ا الوووىي يعووودا منتووودى التنوووو  البيولووووجي وخووودمات الوووونظم 
صووو   ات اقيوووة اإليكولوجيوووة  وأن يرلووو  الرسووواي  الرييسوووية المسوووتمدة موووئ الت يووويم فيموووا يت

 مكافرة التصرر  وأن ي د  ترلي ا في الدورة الرا عة عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا؛
أن تسوووو م فوووي ةعوووودان أيضووواا : أن يسلووول ةلوووو   ي وووة الت اعوووو  2الم توووري  )ب( 

ومراجعة الت رير الخوا  الوىي تعودا  ي وة المنواخ  وت ريور الت يويم السوانذ ل وا  و لو  فوي 
 لإلجراء الىي أرسته  ي ة المناخ؛ الوقت المناسل ووف اا 

: أن يشوووجع  ي وووة الت اعووو  علووو  مواصووولة التعووواون موووع ال ريووو  3الم توووري  )ج( 
الركومي الدولي الت ني المعني  التر ة   متا عة أية ألشسة تتعل   ات اقيوة مكافروة التصورر 
تنشأل عئ استنتاجات الندوة العالمية  شألن  ر ون التر ة العضوي. وقد تشم   ىا األلشسة 

العضوووي وترديوود ا ورصوود ا واإل وو   عن ووا  قيوواذ مخنولووات  ر ووون التر ووة  ‘1‘مووا يلووي: 
مواصوولة ترديوود  ميوووة  ر ووون التر وووة العضوووي التوووي يمكووئ عنل وووا عووئ طريووو  اإلنارة  ‘2‘و

المستدامة لألراضي   ما في  ل  التوازن الكام   يئ غازات الدفي ة والت اع ت موع تغيور 
لرماية  ر وون التر وة  تصميم استراتيجيات التن يى وممارسات ةنارة األراضي ‘3‘والمناخ  

 - العضوي وعنله  مع مراعواة اسوتخدا  األراضوي والبي وة المرليوة  والسوياقات الجتماعيوة
 القتصانية والث افية والمؤسسية  والع بات المرتملة التي تعوق العتمان؛

: أن يسلووول ةلووو  األمالوووة أن تخسووور األطوووراف و ي وووة الت اعووو  4الم توووري  )د( 
ي قايمووة الخبووراء المسووت ليئ لت اقيووة مكافرووة التصوورر علوو  تلبيووة والخبووراء الموودرجيئ فوو

 الدعوة ةل  ترشيح خبراء لمراجعة الت رير الخا ؛
ووور مشوووار ة ممثلوووي ات اقيوووة 5الم توووري  )ه(  : أن يسلووول ةلووو  األمالوووة أيضووواا أن تيسث

   مكافرووة التصوورر فووي نورات  ي ووة المنوواخ  وتيسووير مشووار ة ريوويت لجنووة العلووم والتكنولوجيووا
 مراقوول  فووي فريوو  الخبووراء المتعوودن التخصصووات لمنتوودى التنووو  البيولوووجي وخوودمات الوونظم 

 اإليكولوجية؛
وور ةشووراع  ي ووة الت اعوو  6الم تووري  )و(  : أن يسلوول ةلوو  األمالووة  ووىل  أن تيسث

 في توجيه واستعراض اإلصدار الثالي للتوقعات العالمية لألراضي.
    


