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موجز

اعتمددد مدؤألر األ،دراب ،قوجد م ددرر /21م أ ،12-برنددامع عمد يئد التفاعد بددني ال لددوم
تضمن أنشدة التنسديم مدل مد مدن
والسياسات ( يئ التفاع ) لفرتة السنتني  ،2017-2016الذي َّ
املنتدددا اومددومد الدددوو لل لددوم والسياسددات امل ددب بددالتنود البيولددوجد وودددمات الددن ا يمولوجي د ،
واهليئ اوموميد الدوليد امل نيد بتادن املندال ،والفريدم اومدومد الددوو الت دب امل دب بالرتبد ل وملَّدر مدؤألر
األ،راب ،يف امل رر نفسه ،يئ التفاع با سهام يف إعدداد توق دات األرا دد ال امليد ( Global Land
 )Outlookاليت ت د ا أمان اتفاقي األم املتحدة ملمافح التصحرل
ويف امل رر نفسه أيضاًُ، ،ل إىل يئ التفاع إعداد ت رير عن أنشة التنسيم اليت جرت
والل فرتة السنتني  2017-2016وحىت ان اد الدورة الثالث عشرة للجن ال ل والتمنولوجيال
وت دددم ددذ الو ي د م لومددات عددن ت دداون يئ د التفاع د مددل األفرق د واهليئددات األوددرا ،وعددن
النتائع وا سهامات الرئيسي هليئ التفاع يف إعداد ا صدار األول من توق ات األرا دد ال امليد ل وقدد
تددود ةند ال لد والتمنولوجيددا أن تن ددر يف الت دددم الددذي أحرعتدده يئد التفاعد يف فددرتة السددنتني -2016
 2017وأن ت دددم توصدديات إىل م دؤألر األ ،دراب بشددان األعمددال امل بل د هليئ د التفاع د يف ت زيددز وت وي د
الت اون ال ائ واةديد مل أفرق و يئات علمي أورال
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أولا -م دمة ومعلومات أساسية
 -1أنش ددا مد دؤألر األ،د دراب يف اتفاقيد د األمد د املتح دددة ملمافحد د التص ددحر (اتفاقيد د ممافحد د
التصحر) ،يف دورته اوادي عشرة ،يئ التفاع بني ال لوم والسياسات ،وملّفها ،يف مجلد أمدور،
بالتفاع د د مد ددل الليد ددات ال لمي د د املت د ددددة ال ائم د د  ،ل سد دديما املنتد دددا اومد ددومد الد دددوو لل لد ددوم
والسياسددات امل ددب ب ددالتنود البيول ددوجد وو دددمات الددن ا يمولوجي د (منت دددا التن ددود البيول ددوجد
وودمات الن ا يمولوجي ) ،واهليئ اومومي الدولي امل ني بتادن املندال ( يئد املندال) ،والفريدم
اومد ددومد الد دددوو الت د ددب امل د ددب بالرتب د د  ،و د ددن ل د د مد ددن الشد ددبمات واملند ددابر ال لمي د د ال ائم د د
(امل رر /21م أ ،11-الف رة )3ل
 -2واعتمددد مدؤألر األ،دراب ،قوجد م ددرر /21م أ ،12-وألاشددياً مددل وليتدده ،أنشددة تنسدديم
يف إ،ار برنامع عم يئ التفاع لفرتة السنتني  2017-2016ملتاب الت اون ال ائ مدل منتددا
التنود البيولوجد وودمات الن ا يمولوجي  ،والفريدم اومدومد الددوو الت دب امل دب بالرتبد  ،و يئد
املنال ،أو لبدء مسارات ت اون جديدة مل ذ الليات ال لمي  ،حس القتضاءل
 -3ويف امل ددرر نفسدده ،ملددر م دؤألر األ ،دراب يئ د التفاع د  ،يف إ،ددار برنددامع عملهددا لفددرتة
السددنتني  ،2017-2016باملسددا يف إعددداد توق ددات األرا ددد ال امليد ل ويف سدديا تنفيددذ ددذ
الوليد ُ، ،لد إىل يئ د التفاعد أن تشددار يف اللجند التوجيهيد للتوق ددات ال امليد لورا ددد ويف
املراج ال لمي للمحتوال
 -4وت دددم ددذ الو ي د مددوجزاً للنتددائع الرئيسددي لت دداون يئ د التفاع د مددل األفرق د واهليئددات
ال لمي د اومومي د الدولي د األوددرا ،وت دددم أيض داً اسددتنتاجات وم رتحددات لمددد تن ددر فيهددا ةن د
ال م والتمنولوجيا يف دورهتا الثالث عشرةل

ثالي ا -الت ريو و وور المتعل و و و األلشو و ووسة التنسو و ووي ية ل ي و و ووة الت اع و و و و و وويئ العلو و ووو
والسياسات مع األفرقة وال ي ات العلمية الركومية الدولية األخرى
ألف -التع وواون م ووع المنت وودى الرك ووومي ال وودولي للعل ووو والسياس ووات المعن ووي ووالتنو
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
 -5جيددري منتدددا التنددود البيولددوجد وودددمات الددن ا يمولوجي د ت ييم داً موا ددي ياً لتددد ور
األرا دد واستصدالحها ،و لد يف إ،دار برنددامع عملده للفدرتة 2018-2014ل ويددرد ت ريدر أعددد
املنتدا بشان ذا الت يي يف الو ي ICCD/COP(13)/CST/INF.1ل
 -6وتُ ددد اتفاقي د ممافح د التصددحر مسددتفيداً رئيسددياً مددن ددذا الت يددي الددذي جيريدده منتدددا
التنددود البيولددوجد وودددمات التنددود ا يمولوجي د  ،ومسددا اً رئيسددياً فيددهل ويف ددذا السدديا  ،دعددا
املنت دددا إىل إقام د د ت دداون م ددل اتفاقيد د ممافح د د التص ددحر ،و اصد د يئ د د التفاعد د وةن د د ال ل د د
والتمنولوجيددا التدداب تني لالتفاقي د (م د ،1/3-املرفددم الثددامن ،الصددفح )49ل واسددتجاب ً هلددذ
الدددعوة ،أسددهمت يئد التفاعد وأماند اتفاقيد ممافحد التصددحر ،بندداءً علد الوليد الدديت منحتهددا
هلما األ،راب قوج امل ررين /23م أ 11-و/21م أ ،12-يف الت يي الذي جيريه املنتدا وف داً
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لإلجدراء الددذي أرسددا باعتبددار ددذا الت يددي أحددد األنشددة املدرج د يف برنددامع عمد يئ د التفاعد
لفددرتل الس ددنتني  2015-2014و2017-2016ل واهلدددب م ددن ل د ددو ددمان أن يم ددون
الت يددي املوا ددي د لتددد ور األرا ددد واستصددالحها و يددم الصددل ب ملي د اتفاقي د ممافح د التصددحر
واحتياجات األ،راب يف التفاقي ل
 -7وي مدر علد إعدداد الت يدي املوا دي د لتدد ور األرا دد واستصدالحها فريدم مدن ا درباء
اوتددار منتدددا التنددود البيولددوجد وودددمات الددن ا يمولوجيد مددن بددني قدوائ ا درباء املرشددحني
اليت وردت تلبي للدعوة ال ام اليت أ،ل ها رئيس املنتدا يف شباط/فرباير 2015ل وب دد التشداور
مددل ممت د ةن د ال لد والتمنولوجيددا و يئ د التفاع د  ،دعددت أمان د اتفاقي د ممافح د التصددحر 27
وب دناً إىل ت دددب ،لبدداهت إىل أمان د منتدددا التنددود البيولددوجد وودددمات الددن ا يمولوجي د ل ويف
هناي د األمددر ،قدددم س د مددن  27وب دناً الددذين ُوجهددت إلدديه الدددعوة ،لبدداهت  ،وة اوتيددار ال د
مددنه ل وبا دداف إىل ل د ُ ،رش دح عض دوان مددن أعضدداء يئ د التفاعد ومراق د لدددا اهليئ د  ،مددن
جاند حمومدداهت أو من مدداهت  ،و د الن جددزء مددن فريددم ا درباء الددذي جيددري الت يددي املوا ددي د
لتد ور األرا د واستصالحهال وصددرت مسدودة املرحلد األوىل للت يدي املوا دي د لمدد يراج هدا
ورباء وارجيون يف الفرتة مدن  30أيار/مدايو إىل  18ألوع/يوليده 2016ل وقددم رئديس ةند ال لد
والتمنولوجيددا و يئ د التفاع د إسددهاماً مجاعي داً بشددان الفصددول الثماني د للت يددي املوا ددي د لتددد ور
األرا ددد واستصددالحها إىل منتدددا التنددود البيولددوجد وودددمات الددن ا يمولوجي د  ،د فيدده
الراء اليت أعربت عنها يئ التفاع ل
 -9ولح ددت يئد د التفاعد د أن ت ري ددر ت ددد ور األرا ددد املس ددت دم يف الت ري ددر يرم ددز علد د
التن ددود البيول ددوجد ،وي دددع ت ي ددي سال ملي ددات ال دديت تتس ددب يف ن د د التن ددود البيول ددوجد ون د د
وظددائر الددن ا يمولوجيد سل ور د أن يئد التفاعد تددرا أن نتددائع الت يددي املوا ددي د مفيدددة يف
سيا محاي التندود البيولدوجد والسدت دام املسدتدام لده ُ ،د خول اسدت دام ت ريدر يرمدز علد التندود
البيولد ددوجد الرتميد ددز ب يد ددداً عد ددن تد ددا نات تد ددد ور األرا د ددد عل د د ا د دددمات الد دديت ت د دددمها الد ددن
ا يمولوجي األر ي اليت ت د روري لستدام سب م يش مست دمد األرا د وداعماً حامسداً
وياة البشري مج اءل
 -10واقرتحت يئ التفاع هنجاً أمثر مشولً عند ت يي تد ور األرا دد يتضدمن مراعداة ءراء
امل دزارعنيل ورأت يئ د التفاع د أندده ينباددد ت زيددز ت يددي التا دنات يف ودددمات الددن ا يمولوجي د
الناجت عن تد ور األرا د واستصالحهال واقرتحت اهليئ أن يتمحور الت ريدر حدول دو ج ال دوا
احملرمد  -الضددا  -اوالد  -التددا ن  -السدتجاب  ،مددن أجد اوددد إىل أدى مسدتوا مددن التمدرار
بني الفصولل
 -11وأوصددت يئ د التفاع د أيض داً بددان يتضددمن الت ريددر ت ييم داً للددرواب بددني تددد ور األرا ددد
واستصددالحها وأ ددداب التنمي د املسددتدام وم اصددد ا ات الصددل  ،ل سدديما اهلدددب  ،15و ددو
سمحايد الددن ا يمولوجيد الربيد وترميمهددا وت زيددز اسددت دامها علد دددو مسددتدام ،وإدارة الاابددات
علد دددو مسددتدام ،وممافحد التصددحر ،ووقددر تددد ور األرا ددد وعمددس مسددار  ،ووقددر ف دددان
التنددود البيولددوجدس ،وامل صددد  ،3-15و ددو سممافحد التصددحر ،وتددرمي األرا ددد والرتبد املتضددررة
مدن التصدحر واةفدداب والفيضدانات ،والسد د إىل ا يددم عدا ودال مددن ظدا رة تدد ور األرا ددد،
حبل ددول ع ددام 2030سل وأش ددارت يئ د د التفاع د د إىل أن الت ري ددر سيس ددتفيد م ددن الن ددر يف ا  ،ددار
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املفددا يمد ال لمددد لتحييددد أ ددر تددد ور األرا ددد الددذي أعدتدده يئ د التفاع د ل ويشددم اييددد أ ددر
تددد ور األرا ددد حددافزاً لتايددن مسددار تددد ور األرا ددد ،ومددن ع قمندده أن يسددد الفجددوة املت ل د
باواج إىل ويارات سياساتي ممي صال الن ام ا يمولوجدل
 -12وأ،لدم منتددا التنددود البيولدوجد وودددمات الدن ا يمولوجيد است را داً ملسدودة املرحلد
الثاني د للت ي ددي املوا ددي د لت ددد ور األرا ددد واستص ددالحها وملس ددودة املرحلد د األوىل مل ددوجز رامس ددد
السياسات ،يُنفذ يف الفرتة من  1أيار/مايو إىل  26حزيران/يونيه 2017ل وست دم يئ التفاع
وةن ال ل والتمنولوجيا ت لي ات عل ذ الو ائم وف اً جراء املنتدال

اء -التع وواون م ووع ال ريو و الرك ووومي ال وودولي الت ن ووي المعن ووي التر ووة الت ووا ع للشو ورا ة
العالمية مئ أج التر ة
 -13شجل مؤألر األ،دراب ،قوجد م درر /21م أ ،12-يئد التفاعد علد مواصدل ت اوهندا مدل
الفريم اومومد الددوو الت دب امل دب بالرتبد مدل الرتميدز علد املوا ديل الثال د التاليد الديت اتُفدم عليهدا يف
الجتم د د دداد املش د د ددرت األول ب د د ددني الفري د د ددم و يئ د د د د التفاع د د د د امل د د ددود يف  20نيس د د ددان/أبري :2015
‘ ‘1اهلدب  15من أ داب التنميد املسدتدام وم صدد  3-15املت لدم بتحييدد أ در تدد ور األرا دد،
و‘ ‘2ت زيددز املؤش درات املشددرتم ال ائم د علد إدارة األرا ددد واملت ل د بالرتبد  ،قددا فيهددا مؤش درات الت دددم
الثال ال ائم عل إدارة األر د ،املنصدو عليهدا يف اتفاقيد ممافحد التصدحر ،و دد املؤشدرات الديت
خت دددم التزام ددات ا بد ددالى ال دديت ت د ددل عل د د األ ،د دراب يف اتفاقيد ددات ري ددو الد ددثال  ،و‘ ‘3مرب ددون الرتب د د
ال ضويل
 -14ويف ء ار/مددارس  ،2016شددار رئدديس ةن د ال ل د والتمنولوجيددا وال درئيس املشددار هليئ د
التفاع د يف دورة ال م د ا امس د للفريددم اومددومد الدددوو الت ددب امل ددب بالرتب د ل ويف سدديا ددذ
الدددورة ،اتفددم اثلددو الفريددم و يئ د التفاع د و يئ د املنددال عل د مصددلح مشددرتم يف تن ددي حددد
علمددد بشددان مربددون الرتبد ال ضددوي لتسددلي الضددوء علد أ يد احملاف د علد ددزون مربددون الرتبد
ال ضددوي وعيادتدده لتح يددم أ ددداب اييددد أ ددر تددد ور األرا ددد و فددل انب ا ددات دداعات الدفيئ د
ولتحسني التمير مل تان املنالل
وع دت الندوة ال املي بشان مربون الرتبد ال ضدوي يف رومدا ،إيةاليدا ،يف الفدرتة مدن 21
ُ -15
إىل  23ء ار/مددارس  2017لسددت راد دور الرتب د ومربددون الرتب د ال ضددوي يف سدديا تاددن املنددال
والتنمي د املس ددتدام ل وش ددار يف تن ددي الن دددوة من م د األم د املتحدددة لو ذي د والزراع د  ،والفري ددم
اومددومد الدددوو الت ددب امل ددب بالرتبد التددابل للشدرام ال امليد مددن أجد الرتبد  ،و يئد املنددال ،و يئد
التفاعد  ،واملن م د ال املي د لورصدداد اةوي د ل وحضددر الندددوة  488مشددارماً مددن  111بلددداً ،مددنه
املمثلددون الو،نيددون ،واملؤسسددات املن مد  ،وال ةدداد ا ددا  ،وااتمددل املددد  ،با دداف إىل علمدداء
واارسني م نيني بمربون الرتب ال ضوي وبااالت ات الصل بهل
 -16ومان اهلدب ال ام للندوة و است راد دور الرتب والمربون ال ضدوي يف الرتبد يف سديا
تاددن املنددال والتنمي د املسددتدام واييددد أ ددر تددد ور األرا دددل واسددتهدفت الندددوة أيض داً بندداء أدل د
علميد قمددن ت ييمهددا يف ت ددارير يئد املنددال ،اعتبدداراً مددن ت ريددر الت يددي السددادس والت ددارير األوددرا
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الدديت ستصدددر يف جول د الت يددي السادس د  ،با دداف إىل ت دددب الت ددارير إىل اتفاقي د األمد املتحدددة
ا ،اري بشان تان املنال واتفاقي ممافح التصحر وت دب ت ارير عن أ داب التنمي املستدام ل
 -17وألحددورت الندددوة حددول ال د موا دديل رئيسددي رمددزت علد ت يددي مربددون الرتبد ال ضددوي،
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 استُ دمت يف الت ةي للندوةل
 -18وصددر ت ريدر ب ندوان ‘( )1(‘Unlocking the potential of soil organic carbonإ،دال
إممان ددات مرب ددون الرتب د ال ض ددوي) ،يتض ددمن جتمي داً ش ددامالً للنت ددائع الرئيس د وي دددم سلس ددل م ددن
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
 -19ويوجد دلي علمد م نل عل أن أي عيادة متواصدل يف مربدون الرتبد ال ضدوي تسده يف
بل ددوى األ ددداب املت ددددة املتمثلد د يف ا ي ددم الت في ددر م ددن تا ددن املن ددال والتمي ددر م دده ،واألم ددن
الاددذائد ،واييددد أ ددر تددد ور األرا دددل وتوجددد يف أحيددان مثددنة أوجدده تددلعر بددني التميددر مددل تاددن
املنال والت فير من ء ار وا يم اييد أ ر تد ور األرا دل وتنةوي عيادة مربون الرتب ال ضوي
عل د فوائ ددد إجيابي د حامس د لوم ددن الا ددذائد والتمي ددر م ددل تا ددن املن ددال وا ي ددم ايي ددد أ ددر ت ددد ور
األرا د ،و ل بتحسني جودة الرتب  ،واود من اات الرتب  ،وعيادة قدرة الرتبد علد الحتفدا
باملاء ،والتاقل مل اةفابل
 -20وتتمث األولويات الرئيسي لد سجدول أعمال مربون الرتب ال ضويس امل ب يف منل مزيد من
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 الرتبد واألرا دد ،مدل دعد لد  ،حسد ا ممددان،
بزيادة مربون الرتب ال ضويل وتتسم ذ السرتاتيجي مل دب اييد أ ر تد ور األرا دل
 -21وتنةوي اارسدات ا دارة املسدتدام لورا دد علد قددرة مبدنة علد حفدر وعدزل مربدون
الرتب ال ضويل
 -22ولمددد قمددن البدددء يف اعتمدداد املمارسددات املسددتدام علد نةددا واسددل ،جيد أن تمددون
ن ددا فوائ ددد ملموسد د للم دزارعني يف األجل ددني ال ريد د والب ي ددد ،مزي ددادة لد د احملص ددول أو م اومد د
اةفاب أو اووافز املاليد  ،وتسدلي الضدوء عليهدا وأن تمدون قابلد للتح يدمل وينبادد تدوفن ءليدات
لتيسن وافيز تنفيذ املمارسات ا داري اليت تسه يف عدزل مربدون الرتبد ال ضدوي وإعالد ال بدات
اليت ت و اعتماد ذ املمارساتل
 -23واتوي ترب األرا د اةاف عل أمثر من ربل زون المربون ال ضوي يف ال ا  ،و دذ
الرتبد عر د بشددم وددا للتددد ور والتصددحر وتدرتب بف دددان مربددون الرتبد ال ضددوي ألن ددزون
ذا المربون ين فل باخنفاد حمتوا الرتب من املاءل
 -24وتتزايددد أ ي د الرصددد ال ددو،ب لمربددون الرتب د ال ضددوي وا ب ددالى عندده ،يف سدديا اللت دزام
بالتفاقيات والليات ال املي ل وقث مربون الرتب ال ضدوي مؤشدراً رئيسدياً أيضداً لتحييدد أ در تدد ور
األرا د ،إ إنه مؤشر ن مباشر للتان يف حال األرا دل
__________
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جيم -التعاون مع ال ي ة الركومية الدولية المعنية تغير المناخ
، -25ل مؤألر األ،راب إىل يئد التفاعد أن تسدتةلل ،بددع مدن األماند  ،إممانيد ال مد
مل يئ املنال للوقوب عل الصل بني تان املنال وتد ور األرا دل
 -26ويف ألوع/يولي دده  ،2015وتلبي د د ً لد دددعوة وجهته ددا يئ د د املند ددال لت دددب م رتح ددات بشد ددان
املوا دديل ال دديت س ددتُناقخ يف ت ددارير واصد د أ ن دداء جولد د الت ي ددي السادسد د  ،ق دددمت أماند د اتفاقيد د
ممافح د التصددحر ،بتوجيدده مددن يئ د التفاع د واسددتناداً إىل نتددائع امل دؤألر ال لمددد الثال د لتفاقي د
ممافحد د التص ددحر ،م رتحد داً إىل يئد د املن ددال ب ددان ت ددد ت ريد دراً واصد داً ع ددن ستا ددن املن ددال وت ددد ور
ذا امل درت ب دد لد إىل امل رتحدات املما لد امل دمد مدن أعضداء يئد املندال
األرا دسل وة
واملراقبني لديها يف جمموع م رتحات تت لم باست دام األرا د وتد ور األرا د والزراع ل
 -27وق ددررت يئد د املن ددال ،يف دورهت ددا الثالثد د واألرب ددني امل ددودة يف ن ددنو  ،ميني ددا ،يف نيس ددان/
أبري د  ،2016إعددداد ت ريددر وددا عددن تاددن املنددال والتصددحر وتددد ور األرا ددد وا دارة املسددتدام
لورا د واألمن الاذائد وتدف ات اعات الدفيئ يف الن ا يمولوجي األر ي (الت رير ا ا )ل
وعممت 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
الددذي ُع ددد يف شددباط/فرباير  ،2017مددن أج د تل ددد إسددهاماهتا بشددان يم د الت ريددر وحمت دوا ل
وتلبي ً 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
،ريم مؤألر فيديوي ُع دد يف  13مدانون الثا /ينداير  2017حبضدور أعضداء يئد التفاعد وأماند
ووخعد عل د املشددارمني يف الجتمدداد الستمشددايف اسددتبيا ون ومددذا ت ريددر
اتفاقي د ممافح د التصددحرل ُ
()2
نتائع مشاورة اةهات صاحب املصلح ل
مشاورة اةهات صاحب املصلح الذي يل
 -29وس ياً إىل ت دب دعد ت دب لالجتمداد الستمشدايف املت لدم بدالت رير ا دا هليئد املندال،
شارمت من م األ ذي والزراع و يئ املنال يف تن ي اجتماد ورباء بشان تان املنال واست دام
األرا ددد واألم ددن الا ددذائدُ ،ع ددد يف روم ددا ،إيةالي ددا ،يف الف ددرتة م ددن  23إىل  25م ددانون الث ددا /
ودعيد ددت أمان د د اتفاقي د د ممافح د د التصد ددحر إىل املشد ددارم يف اللجن د د الستشد دداري
يند دداير 2017ل ُ
ال لمي د  ،وشددارمت يئ د التفاع د يف الجتمدداد وا ددةل ت قهددام املتملمددني الرئيسدديني ومنس د د
الدورة واملشارمني يف حل ات الن اشل
 -30وألح ددور الجتم دداد امل ددود يف روم ددا ،حبض ددور أمث ددر م ددن  100مش ددار  ،حد دول س د د
موا دديل ،ددد ‘1‘ :التددا نات املباشددرة للمنددال عل د الددن ا يمولوجي د األر ددي وتددوفن الاددذاء،
و‘ ‘2ال ددار ا نسدداني ات الصددل بالاددذاء والددن ا يمولوجي د ال ائم د عل د األرا ددد وء ار ددا
عل د األمددن الاددذائد ،و‘ ‘3تدددف ات دداعات الدفيئ د مددن الزراع د ون د األرا ددد :ادي دد نةددا
ويددارات الت فيددر ،و‘ ‘4التميددر وال دددرة عل د التدداقل يف الددن الاذائي د والددن ال ائم د عل د
األرا د ،و‘ ‘5سياسات است دام األرا د ،وإنتاج واسدتهال الادذاء املسدتدامني ،وا جدراءات
املت ل باملنالل
__________
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 -31وأعد ت رير( )3يتضمن توليفاً شامالً ملداولت الجتماد والرسائ والتوصيات الرئيسي ل

وع ددد الجتم دداد الستمشد ددايف للت ري ددر ا د ددا يف دبل ددن ،ءيرلند دددا ،يف الف ددرتة مد ددن 13
ُ -32
()4
إىل  16شددباط/فرباير 2017ل وأسددفر الجتمدداد عددن و ددل مشددرود ورق د أولي د ادددد أ ددداب
الت ريددر ا ددا ومددوجزاً مشددروحاً للت ريددر ا ددا ول ملي د إعددداد وا ،ددار الددزمب عددداد ل وألث د
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
امل د ددودة يف وادالود ددارا ،باملمسد ددي  ،يف الفد ددرتة مد ددن  28إىل  31ء ار/مد ددارس  ،2017عل د د
ا ،دار( )5امل ندون Climate Change and Land: a SRCCL by the IPCCل وسديُ د الت ريدر ا دا
يف إ،ددار ال يددادة ال لميد املشددرتم لوفرقد ال املد األول والثددا والثالد  ،وسددتدعمه وحدددة الدددع
الت ب التاب للفريم ال ام الثال ل
 -33وتددرا يئ د التفاع د أن ا ،ددار الددذي اعتُمددد عددداد الت ريددر ا ددا يددوفر بيئ د متمامل د
وشامل ملزيد من الت اون بني يئ التفاع و يئ املندالل ومدن شدان لد أن يتديح دراسد الدرواب
بني التصحر وتد ور األر د وتان املنال وء ار ا عل سب م يش البشر ورفا ه  ،وبذل يلد
الحتياجات ال لمي اليت أُعرب عنها يف املؤألر ال لمد الثال لتفاقي ممافح التصحر()6ل
 -34ويف نيسد ددان/أبري  ،2017أ،ل د ددت يئ د د املند ددال دعد ددوًة إىل أعضد ددائها وامل د دراقبني لد ددديها
لرتشيح ورباء لل م ممؤلفني وحمررين للت ريدر ا دا ل وبتوجيده مدن يئد التفاعد  ،اقدرت ممتد
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

ثالثا -ةسو و ا ي ووة الت اعو و وويئ العل ووو والتكنولوجي ووا ف ووي توقع ووات األراض ووي
العالمية
 -35رشحت يئ التفاع عضدوين لل مد منسد ني يف عمليد إعدداد ا صددار األول للتوق دات
ال املي د لورا دددل وشددار املنس د ان أيض داً يف عضددوي اللجن د التوجيهي د امل ني د بتوق ددات األرا ددد
ال املي د  ،ال دديت اجتم ددت ع دددة م درات يف ف ددرتة م ددا ب ددني ال دددوراتل وأدا املنسد د ان دوراً قيادي داً وق دددَّما
ص ددم ليم ددون منتج داً تواص ددلياً
توجيه ددات يف س دديا ادي ددد نة ددا وأ ددداب و يم د الت ري ددر ال ددذي ُ
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
يف إعددداد توق ددات األرا ددد ال املي د  ،ممددا ن مددا الت لي ددات املوحدددة امل دم د مددن يئ د التفاع د أ ندداء
اسددت راد مسددودة املرحلد األوىل والتشدداور بشدداهنال وقددد تو ا
اصد يئد التفاعد ال يددام بدددور يف إعددداد
ا صددار الثددا للتوق دات ال امليد لورا ددد ،باعتبدار اهليئد عضدواً يف اللجند التوجيهيد  ،واملشددارم يف
__________
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اجتماعدات الستمشدداب واملدؤلفني ،وت دددب التوجيدده بشدان اةواند املت ل د بددال لوم والسياسددات يف
توق ات األرا د ال املي لضمان مصداقي حمتوا ذ التوق ات وجودهتا ال ام ل

را ع ا -الستنتاجات والم تر ات
 -36ت تووري ي ووة الت اع و أن تنظوور لجنووة العلووم والتكنولوجيووا فووي الم تر ووات التاليووة
وتوصي مؤتمر األطراف ما يلي:
الم ت ووري  :1أن يسل وول ةلو و ي ووة الت اعو و مراجع ووة الت ي وويم المواض وويعي
(أ)
لت وود ور األراض ووي واستصو و ا ال ووىي يع وودا منت وودى التن ووو البيول وووجي وخ وودمات ال وونظم
اإليكولوجي ووة وأن يرلو و الرس وواي الرييس ووية المس ووتمدة م ووئ الت ي وويم فيم ووا يتصو و ات اقي ووة
مكافرة التصرر وأن ي د ترلي ا في الدورة الرا عة عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا؛

(ب) الم ت ووري  :2أن يسل وول ةلو و ي ووة الت اعو و أيضو وا أن تسو و م ف ووي ةع وودان
ومراجعة الت رير الخوا الوىي تعودا ي وة المنواخ وت ريور الت يويم السوانذ ل وا و لو فوي
الوقت المناسل ووف ا لإلجراء الىي أرسته ي ة المناخ؛

(ج) الم تووري  :3أن يشووجع ي ووة الت اع و عل و مواصوولة التعوواون مووع ال ري و
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
مووا يلووي ‘1‘ :قيوواذ مخنولووات ر ووون التر ووة العضوووي وترديوود ا ورصوود ا واإل و عن ووا
و‘ ‘2مواصوولة ترديوود ميووة ر ووون التر ووة العضوووي التووي يمكووئ عنل ووا عووئ طري و اإلنارة
المستدامة لألراضي ما في ل التوازن الكام يئ غازات الدفي ة والت اع ت موع تغيور
المناخ و‘ ‘3تصميم استراتيجيات التن يى وممارسات ةنارة األراضي لرماية ر وون التر وة
العضوي وعنله مع مراعواة اسوتخدا األراضوي والبي وة المرليوة والسوياقات الجتماعيوة -
القتصانية والث افية والمؤسسية والع بات المرتملة التي تعوق العتمان؛
(د) الم ت ووري  :4أن يسل وول ةلو و األمال ووة أن تخس وور األطو وراف و ي ووة الت اعو و
والخب وراء الموودرجيئ ف وي قايمووة الخب وراء المسووت ليئ لت اقيووة مكافرووة التصوورر عل و تلبيووة
الدعوة ةل ترشيح خبراء لمراجعة الت رير الخا ؛
س وور مش ووار ة ممثل ووي ات اقي ووة
(ه) الم ت ووري  :5أن يسل وول ةلو و األمال ووة أيضو و ا أن تي ث
مكافرووة التصوورر فووي نورات ي ووة المنوواخ وتيسووير مشووار ة ريوويت لجنووة العلووم والتكنولوجيووا
مراقوول فووي فريو الخب وراء المتعوودن التخصصووات لمنتوودى التنووو البيولوووجي وخوودمات الوونظم
اإليكولوجية؛
سوور ةشوراع ي ووة الت اعو
(و) الم تووري  :6أن يسلوول ةلو األمالووة ووىل أن تي ث
في توجيه واستعراض اإلصدار الثالي للتوقعات العالمية لألراضي.
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