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  2017أيلول/سبتمرب  9-6أوردوس، الصني، 

 )أ( من جدول األعمال املؤقت2البند 
 هيئة التفاعل بين العلوم والسياسات لمالمنبثقة عن برنامج عالبنود 

  2017-2016لفترة السنتين 
 اإلطار المفاهيمي العلمي لتحييد أثر تدهور األراضي

 راضياإلطار المفاهيمي العلمي لتحييد أثر تدهور األ  
 تقرير توليفي أعدته هيئة التفاعل بين العلوم والسياسات  

 موجز  
ف اتفاقيررا األمرمل املت رردف مل ال را التصرر    ييرد أارر  ترداور األرا رر  )الت ييررد( تعر    

بأنه "حالا ت ون ليها كميا ونوعيا املوارد األر يا، الالزما لدعمل وظائف النظرا  ايي ولروج  
الغذائ ، مستق تني أو تتزايدان يف نطاقات زمنيرا وم انيرا و رمن نظرمل وخدماته وتعزيز األمن 
 إي ولوجيا حمددف".

وقررد و ررعت ايلررا التفاعررل بررني العلررو  والسياسررات، التابعررا حتفاقيررا األمررمل املت رردف  
مل ال را التصر  ، ايررار املفراايم  العلمر  لت ييررد أار  ترداور األرا ر  لتوجيره البلردان الرر  

دف الت ييررد يف تفعيررل اررذا التع يررف. ويررول  ايرررار أساسرراً سررليماً علميرراً اختررارت ترروخ  ارر
لفهررمل عمليررا الت ييررد، وتوجيررره عمليررا و رري إرتررادات عمليرررا ملتابعررا الت ييررد، ور ررد التقرررد  

 احمل ز حنو  قيق ادف الت ييد.
وتقررد  وتقررد  اررذو الوايقررا مرروجزاً للنتررائا العلميررا ال ئيسرريا املتعلقررا بتفعيررل الت ييررد،  

 أيضاً استنتاجات ومقرتحات ل   تنظ  ليها جلنا العلمل والت نولوجيا يف دورهتا الثالثا عش ف.
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 معلومات أساسية -أولا  
، اعتمرررردت اجلمعيررررا العامررررا للمررررمل املت رررردف الوايقررررا ا تاميررررا 2015يف أيلول/سرررربتمرب  -1

مرررن  15"، الررر  تتضرررمن ا ررردف 2030املعنونرررا " ويرررل عاملنررران خطرررا التنميرررا املسرررتداما لعرررا  
علر  حنرو  أاداف التنميا املستدامان "محايا النظمل ايي ولوجيا الربيا وت ميمها وتعزيرز اسرتادامها

مستدا ، وإدارف الغابات عل  حنو مستدا ، وم ال ا التصر  ، ووقرف ترداور األرا ر  وع ر  
ن "م ال ررا التصرر   وترر ميمل األرا رر  3-15مسررارو، ووقررف لقرردان التنرروو البيولرروج "، والغايررا 

 والرتبا املتداورف، مبا يف ذلك األرا ر  املتضر رف مرن التصر   واجلفراف والفيضرانات، والسرع  إى
 ".2030 قيق عامل خاٍل من ظاا ف تداور األرا  ، حبلول عا  

واعررررتف مرررؤر  األرررر اف يف اتفاقيرررا األمرررمل املت ررردف مل ال رررا التصررر  ، يف دورتررره الثانيرررا  -2
مرررن أارررداف التنميرررا املسرررتداما حمررر   قرررو  لتنفيرررذ  3-15عشررر ف، برررأن السرررع  إى  قيرررق الغايرررا 

احتفاقيرررا، ودعرررا األرررر اف إى  ررروة أارررداف روعيرررا اتفاقيرررا م ال رررا التصررر  ، يف نطرررا  ارررذو 
 ولقاً لظ ولها الورنيا وأولوياهتا ايمنائيا احملددف.  )الت ييد( لت قيق  ييد أا  تداور األرا  

، التع يف التايل للت ييردن " ييرد أار  12-/  أ3واعتمد مؤر  األر اف، مبوجب مق رو  -3
وعيررا املرروارد األر رريا، الالزمررا لرردعمل وظررائف النظررا  تررداور األرا رر  حالررا ت ررون ليهررا كميررا ون

ايي ولرروج  وخدماترره وتعزيررز األمررن الغررذائ ، مسررتق تني أو تتزايرردان يف نطاقررات زمنيررا وم انيررا 
و ررمن نظررمل إي ولوجيررا حمررددف". وقررد وت رري اررذا التع يررف، يف إرررار اتفاقيررا م ال ررا التصرر  ، 

 الوارد يف نص احتفاقيا. لينطبق عل  املنارق املتأا ف ولقاً لتع يفها
ويف املقرر ر نفسرره، رلررب مررؤر  األررر اف أيضرراً إى األمانررا وإى ايلررات احتفاقيررا و رري  -4

إرتادات بشأن  وة غايات ومبادرات ورنيا تتعلق بت ييد أا  تداور األرا  . وبوجه خاص، 
ا حتفاقيرا م ال را وجهت األر اف ايلا التفاعل بني العلو  والسياسرات )ايلرا التفاعرل(، التابعر

مررن  1التصرر  ، إى أن تقررد  إرتررادات علميررا لتفعيررل ا رردف الطرروع  املتعلررق بالت ييررد )أ  ا رردف 
 (.12-/  أ21، املعتمد مبوجب املق ر 2017-2016ب ناما عمل ايلا التفاعل لفرتف السنتني 

 ييررد. والغرر ض واسررتبابًا  ررذا الطلررب، أعرردت ايلررا التفاعررل إررراراً مفاايميرراً علميرراً للت -5
مرن ارذا ايررار املفراايم  ارو أن ي رون أساسراً سرليماً مرن املنظرور العلمر  لفهرمل وتطبيرق عمليرا 
الت ييررد، ولتوجيرره عمليررا و رري إرتررادات عمليررا ملتابعررا عمليررا الت ييررد ور ررد التقررد  احملرر ز حنررو 

ت توخ  ادف بلوة ادف الت ييد بالنسبا إى األر اف يف اتفاقيا م ال ا التص   ال  اختار 
 الت ييد. 

وأتعرد ايررار املفراايم  العلمرر  املتعلرق بالت ييرد ولقراً للقواعررد وايجر اءات الر  أرسررااا  -6
مرررؤر  األرررر اف، والررر  تقضررر  بوجررروج إخضررراو أ  نرررواتا علميرررا تتقرررد  ب تررر اف ايلرررا التفاعرررل 

يم  ل يررق يتررألف (. وقررد أعررد ايرررار املفرراا12-/  أ19لعمليرا اسررتع اض دوليررا مسررتقلا )املقرر ر 
 23و 22مؤلفرررراً مسرررراقاً. وعتقررررد اجتمرررراو للمررررؤلفني يرررروم   11مررررن مررررؤلفينَي رئيسرررريرينَي اانررررني و

يف واترنطن العا رما، بالوحيرات املت رردف، ترار  ليره أعضراء ايلرا التفاعررل  2016تربا//لرباي  
لر  أعرداا وخرباء خارجيون يف جمال الت ييرد املطبقرق علر  الت رديات البيليرا. وخضرعت املسرودف ا
خبرررر   13املؤلفرررون لعمليررررا اسرررتع اض مررررن اررررالة خطررروات، تشررررمل عمليررررا اسرررتع اض داخليررررا )

خارجيررا مررن النظرر اء )خانيررا خرررباء اسررتع اض(، وعمليررا اسررتع اض اسررتع اض(، وعمليررا اسررتع اض 
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مرررن جانرررب م ترررب مرررؤر  األرررر اف. وكفرررل املؤلفرررون ال ئيسررريون إيرررالء احعتبرررار املناسرررب جلميررري 
 عليقات ال  قدمتها احل ومات وا رباء بشأن عمليا احستع اض. الت
يف تررررر ل تق يررررر   2017ونتشررررر  ايررررررار املفررررراايم  العلمررررر  للت ييرررررد يف تررررربا//لرباي   -7

 .(2). ونتش  أيضاً يف اذا الصدد تق ي  علم  سياسايت موجز(1)تقين
بتفعيرل مفهرو  الت ييرد، باي ررالا وتقرد  الوايقرا مروجزاً للنترائا العلميرا ال ئيسرريا املتعلقرا  -8

 إى استنتاجات ومقرتحات ل   تنظ  ليها جلنا العلمل والت نولوجيا يف دورهتا الثالثا عش ف.

 موجز النتائج العلمية الرئيسية -ثانياا  
 لماذا تحييد أثر تدهور األراضي؟ -ألف 

ا ردمات التنظيميرا  تول  املوارد األر ريا كراًل مرن الغرذاء والعلرف واألليراف، وار  تردعمل -9
والداعما، املهملا عرادًف، الر  تعتمرد عليهرا خردمات ايمرداد ارذو، لضراًل عرن ا ردمات الثقاليرا 
ال  تقدمها النظمل ايي ولوجيا السليما. وسيتزايد الضغط عل  املوارد األر ريا احملردودف يف العرامل 

نرال  علر  املروارد األر ريا إى مزيرد بتزايد الس ان وتزايد ار ائهمل. ومرن املر جن أن يرؤد  تزايرد الت
مررن عررد  احسررتق ار احجتمرراع  والسياسرر ، نررا يفرراقمل انعرردا  األمررن الغررذائ  والفقرر  والنزاعرررات 
وا ب ف. وسيتوقف احلفاظ عل  قدرف األرا   عل  تول  خدمات النظمل ايي ولوجيا عل  تزايد 

 قاعدف املوارد األر يا عل  التأقلمل. قدرف
ت الررررذ  يتزايررررد ليرررره الطلررررب علرررر  املرررروارد األر رررريا العامليررررا، تررررناف   رررر ا ويف الوقرررر -10

األرا ررر  وإنتاجيتهرررا بشررر ل عرررا . ومرررن  ، مرررن املهرررمل جرررداً و ررري ترررداب  لعالرررا ملواجهرررا ترررداور 
األرا رر . ومررن تررأن هنررب تررداور األرا رر  وع رر  مسررارو أن فقررق لوائررد مشرررتكا ليمررا يتعلررق 

معرره، وحفررت التنرروو البيولرروج ، باي ررالا إى تعزيررز األمررن  بررالتافيف مررن تغرر  املنرراف والت يررف
 الغذائ  والتنميا املستداما.

وميثررررل الت ييررررد النمرررروذة اجلديررررد يدارف تررررداور األرا رررر ، الررررذ  رترررر   لوقررررف الفقرررردان  -11
املسررتم  للرا رر  الصرر يا نتيبررا ايدارف غرر  املسررتداما للرا رر  وتغيرر  اسررتادامات األرا رر . 

د، املع َّف عل  أنره "حالرا ت رون ليهرا كميرا ونوعيرا املروارد األر ريا، الالزمرا لردعمل وادف الت يي
وظررائف النظررا  ايي ولرروج  وخدماترره وتعزيررز األمررن الغررذائ ، مسررتق تني أو تتزايرردان يف نطاقررات 

(، اررو احملالظررا علرر  قاعررردف 12-/  أ3زمنيررا وم انيررا و ررمن نظررمل إي ولوجيررا حمررددف" )املقرر ر 

__________ 

 

(1) Orr, B.J., A.L. Cowie, V.M. Castillo Sanchez, P. Chasek, N.D. Crossman, A. Erlewein, G. 

Louwagie, M. Maron, G.I. Metternicht, S. Minelli, A.E. Tengberg, S. Walter, and S. Welton. 2017. 

Scientific conceptual framework for land degradation neutrality. A report of the Science-Policy 

Interface. United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), Bonn, Germany. 

ISBN 978-92-95110-42-7 (hard copy), 978-92-95110-41-0 (electronic copy).  

(2) UNCCD/Science-Policy Interface (2016). Land in balance. The scientific conceptual framework 

for land degradation neutrality. Science-Policy Brief 02. September 2016. United Nations 

Convention to Combat Desertification (UNCCD), Bonn, Germany, ISBN 978-92-95110-36-6 

(hard copy), 978-92-95110-35-9 (electronic copy).  
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 رريا لضررمان اسررتم اراا يف تقرردا خرردمات الررنظمل ايي ولوجيررا، كتررول  الغررذاء وتنظرريمل املرروارد األر 
 املياو واملناف، مي تعزيز قدرف اجملتمعات املعتمدف عل  األرا   عل  التأقلمل.

ن 2030ويشرر ل ارردف الت ييررد ركيررزف رئيسرريا يف خطررا التنميررا املسررتداما العامليررا لعررا   -12
عرردد مررن أاررداف التنميررا املسررتداما املتعلقررا برراألمن الغررذائ ،  الت ييررد سرري ون األسرراس لت قيررق

 واحلد من الفق ، ومحايا البيلا، واحستادا  املستدا  للموارد الطبيعيا.

 استعراض عام لإلطار المفاهيمي -باء 
يش ل ايرار املفاايم  العلم  للت ييد أساساً علميراً لتاطيطره وتنفيرذو ور ردو. وقرد  -13

ر ل يررررق مررررن ا رررررباء بقيررررادف ايلررررا التفاعررررل التابعررررا حتفاقيررررا م ال ررررا التصرررر  ، أعررررد اررررذا ايرررررا
واستع  رره خرررباء تقنيررون ووا ررعو سياسررات. وبتع يررف مفهررو  الت ييررد بعبررارات عمليررا، يهرردف 
ايرررار إى إقامررا جسرر  بررني ال ييررا وتنفيررذاا العملرر . واررو فرردد ايرررار األسرراس العلمرر  ل ييررا 

لهررو يطرر   اسرررتاتيبيا لت قيررق الت ييررد، وحبرراً ل  ررد حالررا الت ييررد،  الت ييررد ومنطقرره، ومررن  
 وإرتادات بشأن تفس  نتائا ال  د.

 وتتمثل أاداف الت ييد، عل  الن و الوارد يف ايرار املفاايم ، ليما يل ن -14
 احملالظا عل  خدمات النظمل ايي ولوجيا أو تعزيزاا؛  )أ( 
 زيادهتا من أجل تعزيز األمن الغذائ ؛احملالظا عل  اينتاجيا أو  )ج( 
 زيادف قدرف األرا   والس ان املعتمدين عل  األرا   عل  التأقلمل؛ )ة( 
 التماس عالقات تآزر مي أاداف بيليا أخ ى؛ )د( 
 تعزيز ايدارف املسؤولا لنظا  حيازف األرا  . )ه( 

الررر  تعررررب عرررن اررردف  ،رييرررا الت ييررردويتم رررور ايررررار حرررول تسرررا "وحررردات" اررر ن  -15
، الذ  يفس   خط األساس للت ييد الرذ  يتقراس ايزراز علر  ايرار امل جع و الطمو  للت ييد؛ 

، الرررذ  يقرررد  نظ يرررا التغيررر   قيرررق الت ييرررد، الررر  تبرررني املليرررا املواز نرررا؛ ووآليرررا الت ييررردأساسررره؛ 
لررررك الت ليررررل األويل )النمرررروذة املنطقرررر (، الرررر  تصررررف مسررررار تنفيررررذ عمليررررا الت ييررررد، مبررررا يف ذ

، الررررذ  يقررررد  مؤترررر ات تقيرررريمل مرررردى  قيررررق الت ييررررد. ر ررررد الت ييرررردوالسياسررررات التم ينيررررا؛ و
ويتناول تق ي  يتضمن ع  اً للوحدات ا م  ايررار املفراايم ، وي كرز علر  جانرب الت ييرد يف 

املتبعررا العمليرا بأكملهرا، ويسرلط الضروء علر  خصرائص الت ييررد الر  لتلرف عرن الرنرتهتا السرابقا 
 يف تقييمل وإدارف تداور األرا  .

ويقررد  ايرررار املبررادئ الرر  ينبغرر  أن تتبعهررا ايرري البلرردان الرر  اختررارت ترروخ  ارردف  -16
يف تطبيرررق ايررررار وتسررراعد علررر  منررري النترررائا غررر  امل جررروف عمليرررا الت ييرررد. وترررنظمل ارررذو املبرررادئ 

ال ثررر  مررن املبرررادئ، يتسررمل ا ي رررل تنفيررذ ور رررد عمليررا الت ييرررد. ورغررمل امل ونرررا يف تطبيررق  سرريا 
ايرررار  1األساسرر  لإلرررار وحبرره بالثبررات لضررمان احتسررا  والدقررا العلميررا. ويلاررص الشرر ل 

 املفاايم .

بررررني العنا رررر  ال ئيسرررريا لإلرررررار املفرررراايم  العلمرررر   أوجرررره الرررررتابط 1ويو ررررن الشرررر ل  -17
 لت ييد، ويشدد علر  العالقرا برنيللت ييد. ويعرب ا دف الوارد أعل  الش ل عن ال ييا ا ا ا با
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واررو وررزون املرروارد الطبيعيررا الرر  تترردلق  -البشرر  ورأس املررال الطبيعرر  املتمثررل يف األرا رر   رخرراء
آليرررا  قيرررق الت ييررردن  عرررن امليرررزان الررروارد يف م كرررز الشررر ل ويعرررربمرررا. منهرررا السرررلي وا ررردمات القيق 

إجيابيررا وططررا يف أمرراكن أخرر ى ( تررداور األرا رر  عررن ر يررق إجرر اءات خسررائ  ررمان موازنررا )
نظا  ايي ولوج  واألرا  (. وتبنيق قاعردف نف  إم انات النف  نوو األرا   ) يف)م اسب( 

ن هنررب التررداور اررو أعلرر  األولويررات،   ا، علرر  الن ررو التررايلسررتباب  مرر  لالتسلسررل االامليررزان 
الررروارد يف قاعررردف ال سرررمل خفررر  الترررداور، وأخررر اً ع ررر  مسرررار الترررداور السرررابق. ويبرررنيق السرررهمل 

البيرا  أن الترداور مي رن تقييمره ب  رد مؤتر ات الت ييرد بالنسربا إى خرط أساسر  اابرت. ويبرنيق 
سررتادا  حاررذا ال سررمل أيضرراً  رر ورف احملالظررا علرر  الت ييررد مرري مرر ور الوقررت عررن ر يررق لطرريط 

)حيرري يسررمن ، وخيطررط امل اسررب، ويطبررق الررتعلمل القررائمل علرر  الت يررف ا سررائ األرا رر  يتوقرري 
تتبرررري التررررأا ات برررر ج اء تعررررديالت يف منتصررررف املسررررار للمسرررراعدف علرررر  احملالظررررا علرررر  الت ييررررد 

 . (مستقبالً 
املدرجرررا يف أارررداف واررر  الغايرررا ولت قيرررق غايرررا  ييرررد أاررر  ترررداور األرا ررر  يف العرررامل،  -18

الررورين. ورغررمل أن التنميررا املسررتداما، دتعيررت البلرردان إى احلتررزا  الطرروع  بالت ييررد علرر  املسررتوى 
نطررا  اتفاقيررا م ال ررا التصرر   يقتصرر  علرر  األرا رر  اجلالررا، يهرردف ايرررار املفرراايم  إى أن 
ي ررون قرراباًل للتطبيررق يف ايرري أنررواو األرا رر ، ووتلررف اسررتادامات األرا رر ، وايرري خرردمات 
إى النظرررا  ايي ولررروج . وعلررر  ذلرررك، مي رررن للبلررردان أن تسرررتاد  ايررررار املفررراايم ، برررالنظ  

ربيعترره الطوعيررا، حبسررب ظرر وف كررل بلررد. ولررذلك  تررممل ايرررار املفرراايم  حبيرري مي ررن تطبيقرره 
دار ألغرر اض اينترراة، كالزراعررا واحل اجررا، علرر  ايرري اسررتادامات األرا رر  )أ  األرا رر  الرر  تترر

مسررتورنات  أقيمررت عليهرراغرر ض احلفررت، كاملنررارق احملميررا واألرا رر  الرر  لدار واألرا رر  الرر  تترر
ظر وف  أنرواو مرن الواسرعاموعا اجملشمل لي واياكل أساسيا بش يا( وايي أنواو تداور األرا  ،

البلدان. ويسمن ذلك بتنفيذ ايرار بط يقا متسقا من جانب ايي البلدان الر  اخترارت تروخ  
 ادف الت ييد. 
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 1الش ل 
 راضيرسم تخطيطي لإلطار المفاهيمي العلمي لتحييد أثر تدهور األ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عناصر اإلطار المفاهيمي -جيم 
  خط األساسو  الرؤية -1 

   رااردف الطمرو  للت ييرد يف احملالظرا علر  رأس املرال الطبيعر  املتمثرل يف األر  يتمثل -19
وخرردمات الررنظمل ايي ولوجيررا ذات الصررلا القائمررا علرر  األرا رر . ولررذلك يسررتلز  ترروخ  ارردف 

لر أس املرال الطبيعر  القرائمل علر  األرا ر   االصرالي ا سرارفالت ييد بذل جهود لتبنب مزيرد مرن 
ها السرابقا، ينشر  الت ييرد، علر  ع ر  الرنت  بالنسبا إى حالا م جعيا أو خط أساس . ولرذلك

ترررداب  هتررردف إى هنرررب ينطرررو  علررر  ا ررر ، ويعرررزز حبررراً انرررائ  احملررراور ف ترررداور األر اررردلاً يدار 
إى تداب  لع   مسار التداور السابق. والغ ض من ذلرك  إ الاً ه، أو احلد من تداور األرا  

سي  ليه  قيق و يٍ من أجل  اسب املب ا سائ او موازنا   أ  أراٍض   يا ومنتبا.  ح لت
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 نةالمتكامل لستخدام األراضي واآللية المواز  التخطيط  -2 
توقرري أن يسررمن يسررتلز   قيررق الت ييررد تتبرري التغرر ات يف اسررتادا  األرا رر  عنرردما يت س -20

التررداور بتقيرريمل املاررار السررلبيا املرتاكمررا، وتنفيررذ جمموعررا مثلرر  مررن الترردخالت ال اميررا إى هنررب 
ا  قيق الت ييد عل  النطا  الورين. ومن  ، تداور األرا   أو احلد منه أو ع   مسارو، بغي

يطرررر   ايرررررار املفرررراايم  حبرررراً جديررررداً تقرررررتن ليرررره إدارف تررررداور األرا رررر  بتاطرررريط اسررررتادا  
رراألرا رر . ويت   رر ا وإنتاجيررا املرروارد  مررا تتعرر ض لررهعلرر  النظرر  لي اتي متاررذو القرر ار شرربي وفت
الف ديررا علرر  إدارف جمموعررا مل اع  لقرر اراهتناهررا عررن التررأا  اجلمرركميررا ا ت  آاررار مررن  األر رريا للبلررد
علرر   يشرربي الت ييرد التاطريط املت امررل حسرتادا  األرا ر  ا رذا. و ااألر ريالقطرري معينرا مرن 

 ، مبا يف ذلك النظ  يف املاار املم نا لتغ  املناف. املدى الطويل
القائمل علر   نا تنفيذ تدخالت  قق م اسب يف رأس املال الطبيع وتتطلب املليا املواز   -21

)انظرر  أو تزيررد عليهررا عررن التررداور يف أمرراكن أخرر ى  االناارر ااملتوقعرر م اللررا للاسررائ األرا رر  
 (. 2الش ل 
  2الش ل 

المتوقعةةة فةةي رأس المةةاي الطبيعةةي  خسةةائرنةةة للمكاسةةل والآليةةة التحييةةد هةةي اآلليةةة المواز  
اسةةتخدام  راراتقةة مةةن األراضةةي عةةن طريةة  محةةددةالقةةائم علةةر األراضةةي فةةي اطةةار أنةةوا  

 .وادارة األراضي
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 تحقي  التحييد -3 
دارف األرا ررر  تتبنرررب يبررراً مسرررتداما هت تشررمل ايجررر اءات ال اميرررا إى  قيرررق الت ييررد نرت  -22

صرال  أو إعرادف است منره، باي رالا إى جهرود لع ر  مسرار الترداور عرن ر يرق  د التداور أو
احلرد  ويعرب التسلسل ا  م  لالستبابا، واو هنب تداور األرا    تأايل األرا   املتداورف. 

( عن األولويات يف لطيط تدخالت الت ييدن جيرب إيرالء 3)انظ  الش ل  و  ع   مسار  منه
ولويررا لتبنررب تررداور األرا رر  ألن الوقايررا خرر  مررن العررالة، بررالنظ  إى أن إ ررال  األرا رر  األ

 وت اليف بااظا. املتداورف يتطلب وقتاً روياًل 
 3الش ل 

علةر نطةا   تةدابير اعتمةاد التسلسل الهرمي لالستجابة لتحييد أثةر تةدهور األراضةي يشةج 
، باإلضةةافة الةةر اجةةراءات محليةةة لعكةة  مسةةار والحةةد منةةه لتجنةةل تةةدهور األراضةةي واسةة 

 .التدهور من أجل تحقي  التحييد في كل نو  من األراضي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ا سررائ تاررذ تررداب  موازنررا . وجيررب أن تت علرر  نطررا  تررامل تنفيررذ الت ييررددار عمليررا تترر -23
رر م اللررا املتوقعررا لت قيررق م اسررب    ولقرراً دد أنررواو األرا رريف إرررار كررل نرروو مررن األرا رر . و ت

بوغ اليرا وا يردرولوجيا و كنروو الرتبرا والط  املالزمرا خصائصرها ، وار  تعبر  عرناألرا ر  يم انات
 والسمات البيولوجيا واملناخيا. 

 ا، و رردد مرردى مالءمتهررأنررواو النباتررات األرا رر  علرر  ت رروين وإنتاجيررا إم انررات تررؤا و  -24
 ياكررل األساسرريا أو التنميررا لالسررتادامات املاتلفررا، كزراعررا احملا رريل أو ال عرر  أو احل اجررا أو ا

األرا رر  لضررمان "املثررل باملثررل" عنررد  ا مررنوتلفرر أنررواو بررني يا. ولررن فرردة الترروازن عمومرراً احلضرر
وامل اسب. وبعبارف أخ ى، ح مي ن مل سب يت قق يف نوو من  ا سائ تقييمل وإدارف التوازن بني 
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كمرا أن األرض الر  ررت موازنتهرا ينبغر    ،يف نوو وتلف من األرا   خسارف األرا   أن يوازن
توقرري لقدانرره. وجيررب أيضرراً يت أو أعلرر  مررن رأس املررال الررذ   أن ي ررون  ررا رأس مررال ربيعرر  م تفرري

قررد ت ررون  ررا قيمررا وتلفررا ليمررا يتعلررق نفسررها مالحظررا أن األرا رر  ذات ا صررائص البيوليزيائيررا 
يف أنررواو  ا سررائ . وجيررب هنررب موازنررا هرراب لرراو اينسرران وأسررباج معيشررته، وذلررك حبسررب موقع

 دار ألغ اض اينتاة.  اسب يف أنواو األرا   ال  تت دار ألغ اض احلفت مي املاألرا   ال  تت 
ول ررر  تت قرررق األارررداف ايمنائيرررا األوسررري نطاقررراً حتفاقيرررا م ال رررا التصررر   وأارررداف  -25

التنميا املستداما، ينبغ  أن تسرتهدف أنشرطا الت ييرد  قيرق نترائا "تفيرد اجلميري" حبيري يسرهمل 
اررداف ايمنائيررا األوسرري نطاقرراً وتررول  أسررباج صررال  األرا رر  وإعررادف تأايلهررا يف  قيررق األاست

معيشررررا أكثرررر  اسررررتداما. ولررررذلك ينبغرررر  أن ت اعرررر  تررررداب  الت ييررررد املاررررار البيليررررا واحجتماعيررررا 
واحقتصررراديا ال املرررا للايرررارات البديلرررا. وينبغررر  تقيررريمل م ونرررا الترررداب  لضرررمان أن تررروازن أنشرررطا 

 صال  املتاذف التداور عل  األجل الطويل. ستاح

 رصد تحييد أثر تدهور األراضي -4 
 ييد أن فدد حبمل التوازن برني جمرال امل اسرب )التغر ات  من تأن ر د ما  قق من -26

وجمرال ا سرائ  )التغر ات السرلبيا املهمرا ايجيابيا املهمرا يف مؤتر ات الت ييرد و أوجره الت سرن( 
. و ردد املستويات ايي عل    داخل كل نوو من أنواو األرايف مؤت ات الت ييد و التداور( 

املؤتر ات. و  اختيرار كرل  مرن مؤت ات الت ييد ما جيب قياسه، بينما تبنيق املقايي  كيفيرا تقيريمل  
خرردمات الررنظمل ايي ولوجيررا القائمررا علرر  األرا رر ، الرر  يهرردف  رب عررنمؤترر ات للت ييررد حبيرري تعرر

 العالقا بني خدمات النظمل ايي ولوجيا واملؤت ات والقياسات.  4الت ييد إى دعمها. ويبنيق الش ل 
 4الش ل 

 اختيار المؤشرات علر أساس خدمات النظم اإليكولوجية التي سيجري رصدها
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يف نرررا ارررا( الغطررراء األر ررر  )التغررر  الت ييرررد العامليرررا )والقياسرررات املقرت تشرررمل مؤتررر ات  -27
(، ووزونات ال  برون )وزونرات ك برون األويل الغطاء األر  (، وإنتاجيا األرا   ) ايف اينتاة

طبق ارذو املؤتر ات يف إررار حرا "خر وة واحرد يعرين خر وة اجلميري"ن إذا الرتبا(. وتت يف  العضو 
، وبرالع  ، إذا برنيق مؤتر  واحرد علر  األقرل  خسرارفً عترربي يت  نره اً سرلبياً مهمراً لبنيق أ  مؤت  تغر  

 (. 5 م سباً )الش ل عتربي يت  نه اهاااً إجيابياً ومل يبنيق أ  مؤت  اهاااً سلبياً، ل
دمات الرنظمل  ري البلدان عل  ت ميرل املؤتر ات العامليرا الثالارا مبؤتر ات إ راليا شبَّ وتت  -28

غرر  املشررمولا باملؤترر ات العامليررا الثالاررا، وقررد تشررمل املؤترر ات اي رراليا مؤترر ات ايي ولوجيررا 
أخرر ى تتعلررق بأاررداف التنميررا املسررتداما و/أو مؤترر ات ورنيررا ذات  ررلا بسررياقها، مثررل تلرروة 

 األرا   أو تداب  تأا  التنوو البيولوج . 
لدقا واألقيا احملليا، لنتائا أن يساعد عل   مان ال تشارك استع اض  ومن تأن ر د -29

 ات. شتب  لل احجتياح  الزحف من قبيل نا يسمن بت سينات تفس  ايجيابيات الزائفا
 5الش ل 

تحييةد أثةر تةدهور األراضةي علةر أسةاس التفيةرات فةي  حالةةمثاي افتراضي يبّين كيفية رصد 
وحةةدة  طبةة  علةةر كةةلقةةيم القيةةاس، باسةةتخدام نهةةج حخةةروي واحةةد يعنةةي خةةروي الجميةة ح الم  

 أراض  
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 اإلدارة ومشاركة الجهات المعنية والتعلم -داي 
عرررد إدارف الت ييررررد عنصررر اً بررررالي األقيرررا. وينبغرررر  سرررن سياسررررات مناسررربا لرررردعمل تنفيررررذ تت  -30

الت ييرد. وجيررب و ري  ررمانات ت فرل عررد  تشرر د اجملتمعرات الضررعيفا عنرد اسررتهداف األرا رر  
 لإلدارفالتوجيهيررررا الطوعيررررا املبررررادئصررررال . ويو رررر  ايرررررار املفرررراايم  باعتمرررراد احست أنشررررطاب

 تقررد  يررازف األرا ر  ومصررايد األلرا  والغابررات يف سرريا  األمرن الغررذائ  الرورين، الرر حل املسرؤولا
عمليررررا بشررررأن كيفيررررا محايررررا حقررررو  مسررررتادم  األرا رررر  احملليررررني، ح سرررريما األلرررر اد  إرتررررادات
 املتعلق باستادا  األرا  .  اتلذين لي   مل من يدالي عنهمل يف الاذ الق ار ا احملليا واجملتمعات

تنفيررذو، ويف الت قررق مررن نتررائا و أ رر اج املصررل ا يف لطرريط الت ييررد  إترر ا  وينبغرر  -31
 ال  د وتفس اا. 

، ت  راحبا املصرل اجملموعراورين العديد من ااحملل  وايقليم  والى ويوجد عل  املستو  -32
مسررررتادمو األرا رررر ، ووا ررررعو السياسررررات، واملنظمررررون املشرررراركون يف لطرررريط اسررررتادا  منهررررا و 

زراعيررون.  م ترردونو  صررالحها،واست خرررباء يف تقيرريمل األرا رر  األرا رر  وإدارف املرروارد، لضرراًل عررن
وينبغرر  أن تسررتفيد عمليررا مشرراركا اجلهررات  رراحبا املصررل ا يف عمليررا الت ييررد مررن الشررب ات 

 قائما، إن كان ذلك متاحاً ولعاًح.احملليا وايقليميا ال
وميثل الرتعلمل عنصر اً تراماًل رئيسرياً يف ايررار املفراايم . وينبغر  الت قرق مرن املعلومرات  -33

املستالصررررا مررررن ال  ررررد بالتشرررراور مرررري اجلهررررات  رررراحبا املصررررل ا، وينبغرررر  اسررررتادا  الرررردروس 
لت ييرررد، ولرررإلدارف املسرررتقبليا املسرررتفادف يف ايدارف الت يفيرررا، أ  تطبيقهرررا لتعرررديل خطرررط تنفيرررذ ا

 لتداور األرا  . 

  تحييد أثر تدهور األراضي لتنظيم مبادئ -هاء 
 يقرت  ايرار املفاايم  املبادئ التاليا لتنظيمل تنفيذ الت ييدن -34

 احملالظا عل  رأس املال الطبيع  القائمل عل  األرا   أو تعزيزو؛ )أ( 
 محايا حقو  مستادم  األرا  ؛ )ج( 
 احرتا  السيادف الورنيا؛ ()ة 
 لغ ض الت ييد، ي ون ادف الت ييد م اللاً )ناااًل(  ط األساس؛ )د( 
اعتبررررار الت ييررررد  ا رررردفي األدان جيرررروز للبلرررردان أن لتررررار  ديررررد ارررردف أكثرررر   )ه( 
 رموحاً؛
إدمرررررراة لطرررررريط وتنفيررررررذ الت ييررررررد يف العمليررررررات ال اانررررررا لتاطرررررريط اسررررررتادا   )و( 
 األرا  ؛
ازنرررررا ا سرررررائ  املتوقعرررررا يف رأس املرررررال الطبيعررررر  القرررررائمل علررررر  األرا ررررر  مررررري مو  )ز( 

 التدخالت ال اميا إى ع   مسار التداور من أجل  قيق الت ييد؛
 إدارف عمليا املوازنا عل  نف  نطا  لطيط استادا  األرا  ؛ ) ( 
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 موازنا "املثل باملثل" )داخل نف  نوو األرا  (؛ )/( 
 احستداما احقتصاديا واحجتماعيا والبيليا؛املوازنا بني  ) ( 
الررراذ القررر ارات املتعلقرررا باسرررتادا  األرا ررر  علررر  أسررراس التقييمرررات املتعرررددف  ) ( 

املتغررر ات، مررري م اعررراف إم انرررات األرا ررر ، وأحررروال األرا ررر ، والقررردرف علررر  الترررأقلمل، والعوامرررل 
 احجتماعيا والثقاليا واحقتصاديا؛

 مرر  لالسررتبابا عنررد لطرريط الترردخالت ال اميررا إى  قيررق تطبيررق التسلسررل ا  )ل( 
 الت ييدن هنب تداور األرا     احلد من التداور   ع   مسارو؛

تطبيررررق عمليررررا تشرررراركيان إترررر ا  أ رررر اج املصررررل ا، وح سرررريما مسررررتادم   ) ( 
 األرا  ، يف لطيط وتنفيذ ور د التدخالت املتعلقا بت قيق الت ييد؛

ايدارف املسؤولان محايرا حقرو  اينسران، ومنهرا حرق احليرازف؛ وو ري آليرا تعزيز  )ن( 
 لالستع اض؛ و مان املساءلا والشفاليا؛

ر رررد اسرررتادا  املؤتررر ات العامليرررا الثالارررا القائمرررا علررر  األرا ررر ، الرررواردف يف  )س( 
 اتفاقيا م ال ا التص  ، وا ن الغطاء األر  ، وإنتاجيا األرا  ، ووزونات ال  بون؛

استادا  حا "خ وة واحد يعين خ وة اجلميي" لتفسر  نتيبرا ارذو املؤتر ات  )و( 
 العامليا الثالاا؛

استادا  مؤت ات إ اليا، ورنيا ودون ورنيا، للمساعدف عل  تفس  النتائا  )ف( 
 ولسد الفبوات يف خدمات النظمل ايي ولوجيا غ  املشمولا باملؤت ات العامليا الثالاا؛

 املعارف والبيانات احملليا يق ار بيانات ال  د وتفس اا؛تطبيق  )ص( 
تطبيررررررق حررررررا الررررررتعلمل املسررررررتم ن توقرررررري ا طررررررا التاليررررررا، وتصررررررميمها، وتتبعهررررررا،  ) ( 

 وتفس اا، واستع ا ها، وتعديلها، وو عها. 

 الستنتاجات والمقترحات -ثالثاا  
ضةةةي يهةةةدف الةةةر تحييةةةد أثةةةر تةةةدهور األراضةةةي نهةةةج جديةةةد فةةةي ادارة تةةةدهور األرا -35

تشجي  اإلجراءات الرامية الر تجنل التدهور أو الحد منه واستصالح األراضي المتدهورة 
لتحقيةةة  هةةةدف تجنةةةل أي خسةةةارة صةةةافية فةةةي األراضةةةي الصةةةحية المنتجةةةة علةةةر الصةةةعيد 
الةوطني. ويقةدم اإلطةار المفةةاهيمي العلمةي للتحييةد ارشةادات قائمةةة علةر أسة  علميةة فةةي 

 ذه ورصده.تخطيط التحييد وتنفي
ولتحقي  التحييد، يجل علر البلدان أن تقيم التةثثير التراكمةي للقةرارات المتعلقةة  -36

باسةةةتخدام األراضةةةي وأن تتخةةةذ تةةةدابير لستصةةةالح األراضةةةي المتةةةدهورة مةةةن أجةةةل موازنةةةة 
الخسةةائر المتوقعةةة. ومةةن شةةثن ربةةط أهةةداف التحييةةد باآلليةةات القائمةةة المتعلقةةة بتخطةةيط 

أن ييّسةةر تنفيةةذ التحييةةد. وينبفةةي للبلةةدان أن تراعةةي النتةةائج الجتماعيةةة  اسةةتخدام األراضةةي
والقتصةةادية والبيئيةةة للخيةةارات البديلةةة عنةةد تخطةةيط تةةدابير التحييةةد، وأن تشةةر  الجهةةات 

 صاحبة المصلحة.
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ويجل أن تسةتند عمليةة موازنةة الخسةائر المتوقعةة مة  التةدابير الراميةة الةر تحقية   -37
حالمثل بالمثلح وأن ت دار داخل كل نو  من األراضي علةر نفة  نطةا  مكاسل الر أساس 

 تخطيط استخدام األراضي.
ولإلبةةةةةالا عةةةةةن التحييةةةةةد، تةةةةةم اختيةةةةةار ثالثةةةةةة مؤشةةةةةرات تعكةةةةة  خةةةةةدمات الةةةةةنظم  -38

اإليكولوجيةة القائمةةة علةر األراضةةي، هةةي  الفطةاء األرضةةي، وانتاجيةة األراضةةي، ومخزونةةات 
يمي ارشةةةادات عمليةةةة تشةةةمل أمثلةةةة نظريةةةة لكيفيةةةة تقيةةةيم الكربةةةون. ويقةةةدم اإلطةةةار المفةةةاه

المؤشةةةرات. وقةةةد أدج الةةةنهج العملةةةي الةةةوارد فةةةي اإلطةةةار المفةةةاهيمي الةةةر تثييةةةد كبيةةةر مةةةن 
، أعلنةةةآل اآلليةةةة العالميةةةة التابعةةةة لتفاقيةةةة مكافحةةةة 2016سةةةبتمبر /البلةةةدان  ففةةةي أيلةةةوي

موقعةةةة علةةةر اتفاقيةةةة أي أكثةةةر مةةةن نصةةةف جميةةة  البلةةةدان ال -بلةةةدان  110 التصةةةحر أن
 شرعآل في عملية وض  أهداف وطنية للتحييد.  -مكافحة التصحر

وتقتةةةرح هيئةةةة التفاعةةةل أن تنظةةةر لجنةةةة العلةةةم والتكنولوجيةةةا فةةةي المقترحةةةات التاليةةةة  -39
 وتوصي مؤتمر األطراف بما يلي 

أن يعتمةد اإلطةار المفةاهيمي للتحييةد الةوارد مةوجزه فةي هةذه   1المقترح  )أ( 
 وأن يشج  المزيد من التوضيح المفاهيمي والتحق  العملي؛ الوثيقة

ن يهيل بةاألطراف التةي اختةارت تةوخي هةدف التحييةد الةر   أ2المقترح  )ج( 
ايةةالء اعتبةةار لإلرشةةادات الةةواردة فةةي اإلطةةار المفةةاهيمي العلمةةي للتحييةةد وتطبيةة  المبةةادئ 

 الواردة في الفقرة هاء من الفر  ثانياا من هذه الوثيقة؛
  أن يةةدعو األطةةراف الةةر تحديةةد دراسةةات الحةةالت اإلفراديةةة 3المقتةةرح  )ة( 

المتعلقة بتنفيذ التحييد وأن يطلل الر األمانة أن تجم  دراسات الحالت اإلفرادية هةذه، 
وأن يعةةةد وثيقةةةة توليفيةةةة بدراسةةةات الحةةةالت لعرضةةةها علةةةر الةةةدورة الرابعةةةة عشةةةرة لمةةةؤتمر 

 األطراف؛
ل الةةر هيئةةة التفاعةل أن تجةةري تحلةةيالا لتجربةةة تنفيةةذ   أن يطلةة4المقتةرح  )د( 

التحييةةد، اسةةتناداا الةةر الوثيقةةة التوليفيةةة لدراسةةات الحةةالت اإلفراديةةة، وأن تقةةدم تقريةةراا عةةن 
الةةةدروس المسةةةتفادة، بمةةةا فةةةي ذلةةة  ارشةةةادات مطةةةورة لتنفيةةةذ التحييةةةد، اسةةةتناداا الةةةر اإلطةةةةار 

 .2019-2018امج عملها لفترة السنتين المفاهيمي العلمي للتحييد، وذل  في اطار برن
    


