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 مؤمتر األطراف
 جلنة العلم والتكنولوجيا

 الدورة الرابعة عشرة
 2019أيلول/سبتمرب  6-3نيودهلي، اهلند، 

 )ج( من جدول األعمال املؤقت2البند 
بل  العللو   هيئة التفاعللعن برانمج عمل  قةاملنبثالبنود 

 ٢٠١٩-٢٠١٨ لفرتة السنت والسياسات 
التفاعلل بل  يف إطار بلرانمج عملل هيئلة أنشطة التنسيق 

 ٢٠١٩-٢٠١٨ لفرتة السنت العلو  والسياسات 

الناشلللئة علللن التعلللاوق مللل  األ ر لللة و  اتالسياسللل والتوصللليات املوجنلللة  للل  
  لدولية األخرىواهليئات العلمية احلكومية ا

 تقرير األم  التنفيذي  

 موجز  
إىل هيئا   ماؤرر األطارا طلا   ،12-م أ/19و 11-م أ/23يف املقاريين كما جاا   

قياادمل مفتا  حتات  التصادر،العلوم والسياسات التفاقي  األما  املتدادمل ملفاةدا   التفاعل بني
تقااد  ماان أجاال  القائماا العلمياا   مااا العديااد ماان ا ليااات أن تتفاعاال ،جلناا  العلاا  والتفنولوجيااا

إىل جلنا  العلا  والتفنولوجياا ب اتن متتلباات املعرةا  جيادا  إيشادات مواضيعي  واضد  وحماددمل 
 .بغي  تنفيذ اتفاقي  األم  املتددمل ملفاةد  التصّدرالعلمي  

هيئاا  التفاعاال بااني العلااوم والسياسااات  إىل ،13-م أ/21قااري  مب ،طلاا  مااؤرر األطاارا و  
 2019-2018 للفاا مل يف إعااداد ومراجعاا  التقااايير العلمياا  املديجاا  يف باار م  عمل ااا عدأن تسااا

ما من أشفال الدع ، حساب املراجع  العلمي  وغريها وأن تقدِّمة مل السنتني،  واليت سُتنَ ر أثنا 
األمني  إىلنفسه، طُل   املقريمبوج  هذا و أن ت  التنسيق األخرى. من أجل ، يفون مناسبا  

هباا هيئا  التفاعال باني العلاوم والسياساات،  تضاتلافيذي اإلبالغ عن أن ت  التنسايق الايت التن
لتقييماات العلميا  املديجا  ضامن أن ات  يتعلاق ا وةيمااالوايد يف مرةق هذا املقري.  على الندو

خاالل ةا مل  ُن ارتالتنسيق احملددمل يف بر م  عمل هيئ  التفاعل بني العلوم والسياساات والايت 
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ماان أجاال تزويااد جلناا  بعماال حتليلااي وتااوليفي  ، اضااتلعت هااذ  اهليئاا 2019-2018تني الساان
املعرةاا  العلمياا  اجلدياادمل  وحمااددمل جياادا  ب ااتنموضااوعي  واضااد   إبيشاااداتالعلاا  والتفنولوجيااا 

 بتنفيذ اتفاقي  مفاةد  التصدر. ذات الصل 
باااني العلاااوم  هيئااا  التفاعااالتعااارذ هاااذ  الوثيقااا  أن ااات  التنسااايق الااايت اضاااتلعت هباااا و  

، وهااي اتفاقياا  مفاةداا  التصاادر املتصاال اإلضاااة  إىل مل اان للنتااائ  الرئيسااي   والسياسااات
مباا يف  ،2019-2018 الفا مل  ارت خااللعان التقاايير العلميا  الةالثا  الايت نُ  الناشائ  النتائ 

ترغاا  قاد و ذلا  مق حاات لفااي تنيار ةي اا جلناا  العلا  والتفنولوجيااا يف دويعاا الرابعا  ع اارمل. 
ماان أجاال القيااام، علااى الندااو املناساا ، جلناا  العلاا  والتفنولوجيااا يف النياار يف هااذ  املق حااات 

 إىل مؤرر األطرا . تُقدَّم توصياتبوضا 
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 احملتوايت
 الصفد  الفقارات 

 4 3-1  ................................................................... أساسي  اتمعلوم - أوال   
 والسياساااااات العلاااااوم باااااني التفاعااااال هيئااااا  عمااااال بااااار م  يف احملااااادَّدمل التنسااااايق أن ااااات  - اثنيا   

 5 8-4  ..................................................... 2019-2018 للف مل
 يف واملن ااااااويمل التصاااااادر ملفاةداااااا  املتداااااادمل األماااااا  اتفاقياااااا  املتصاااااال  لعلمياااااا ا التقااااااايير - اثلةا   

 7 34-9  ..................................................... 2019-2018 الف مل
 8 22-10  ...................... واستصالح ا األياضي بتدهوي املتعلق التقيي  تقرير - ألف   
 12 26-23  . اإليفولوجي  الني  وخبدمات البيولوجي التنوع املتعلق العاملي التقيي  تقرير - ا    
 14 34-27  ............ املستدام  التنمي  أهدا  حتقيق أجل من األياضي استصالح - جي    
 18 36-35  .................................................... والتوصيات االستنتاجات - يابعا   
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 معلومات أساسية -أولا  
ياا  األماا  املتداادمل التفاق هيئاا  التفاعاال بااني العلااوم والسياساااتإىل طلاا  مااؤرر األطاارا   -1

 ر يا   ،م والتفنولوجيا، حتت قيادمل مفت  جلن  العلو (اتفاقي  مفاةد  التصدر) ملفاةد  التصدر
ماااا  ، أن تتعااااون12-م أ/19و 11-م أ/23احملااادد يف املقاااريين  وعلاااى الندااا ،يااا  اهليئااا ماااا وال

مواضايعي   إبيشااداتمان أجال تزوياد جلنا  العلا  والتفنولوجياا  القائما العديد من ا ليات العلميا  
اتفاقياا  مفاةداا  التصاادر.  لتنفيااذ الالزماا  ب ااتن متتلبااات املعرةاا  العلمياا   جياادا  واضااد  وحمااددمل 

واملؤسساات  ،اهليئات االست ايي  العلمي  الدوليا  ،11-م أ/23قري  مب ،كما دعا مؤرر األطرا 
إىل دع  العمل  واجل ات املعني  األخرى صاحب  املصلد  ،واألوساط العلمي  ،وال بفات العلمي 

اعتباااي  ياا  مفاةداا  التصاادر اتفاقج اااز دعاا  مفاناا  ماان أجاال املنجااز يف تقااد  امل ااويمل العلمياا  
 السااافان األصاااليني والسااافان احملليااانياملعرةااا  العلميااا  ومعااااي   ذات حجيااا  ب اااتنسااالت  عامليااا  

 تدهوي األياضي واجلفا ./املتعلق  التصدر
، أن يقادم تقريارا  13-م أ/21 ماؤرر األطارا  األماني التنفياذي، مبوجا  مقاري إىلطُل  و  -2

جن  العل  والتفنولوجيا عن أن ت  التنسيق اليت تقوم هبا هيئ  التفاعال باني إىل الدويمل الرابع  ع رمل لل
. 2019-2018الاوايد يف مرةاق هاذا املقاري، خاالل ةا مل السانتني  العلوم والسياساات، علاى النداو

 ا ليات العلمي  ألن ت  التنسيق احملددمل يف هذا املقري هي:و 
ت املعين التنوع البيولاوجي وخادمات والسياسا للعلوماملنتدى احلفومي الدويل  )أ( 

 ؛لتابا لرب م  األم  املتددمل للبيئ ا الني  اإليفولوجي 
 ؛بتغري املناخ اهليئ  احلفومي  الدولي  املعني  )ب( 
 ماان أجاالالفريااق التقااين احلفااومي الاادويل املعااين ال باا  التااابا لل ااراك  العاملياا   )ج( 

 ؛ياع  لألم  املتددمل )الفاو(منيم  األغذي  والز اليت تتبا  ال ب 
 ؛ملوايد التابا لرب م  األم  املتددمل للبيئ الدويل املعين افريق ال )د( 
  ؛التفاقي  مفاةد  التصدراألياضي املتعلق   التوقعات العاملي  )ها( 
لااارب م  األمااا  املتدااادمل  ، التابعااا ألياضاااياملتعلقااا  المؤشااارات لاملبااااديمل العامليااا   )و( 

 ات الب ري .للمستوطن
هيئ  التفاعل باني  إىل ،13-م أ/19يف املقري  ،طل  مؤرر األطرا  ،ذل  وةضال  عن -3

الفوائاااااد والتفااااااليف وال اااااروط  أن توّضااااا  ،التعااااااون الوثياااااق ماااااا األمانااااا  العلاااااوم والسياساااااات،
 هيئاااا  التفاعاااال بااااني العلااااوم والسياساااااتواإلجاااارا ات احملتملاااا  إلقاماااا  عالقااااات أكةاااار ي ياااا  بااااني 

والسياسااااااات املعااااااين التنااااااوع البيولااااااوجي وخاااااادمات الااااااني   للعلااااااوماملنتاااااادى احلفااااااومي الاااااادويل و 
الفريااق التقااين احلفااومي الاادويل املعااين و  ،بتغااري املناااخ واهليئاا  احلفومياا  الدولياا  املعنياا  ،اإليفولوجياا 

جل اااود. ملاااوايد مااان أجااال تتاااوير أوجاااه التاااازي و نااا  ازدواجيااا  االااادويل املعاااين افرياااق وال ،ال بااا 
علاى مواصال   هيئا  التفاعال باني العلاوم والسياسااتشاجا ماؤرر األطارا   ،املقاري نفساهمبوج  و 

ومنيمااات امتمااا املااد   ،واملنيمااات الدولياا  ،تعزيااز ال ااراكات مااا اهليئااات واملؤسسااات العلمياا 
  ااعاعلي هذ  الفيا ت حلضوي اجتمدعومل ممةعلى و  ،املصلد  اجل ات املعني  صاحب وغريها من 

 .الفنيني تعزيز التبادالت والتعاون بغي  ،كمراقبني خايجيني عند اإلمفان
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هيئللللة التفاعللللل بلللل  العلللللو  بللللرانمج عمللللل احملللللديفدة يف أنشللللطة التنسلللليق  -اثنياا  
 ٢٠١٩-٢٠١٨ للفرتةالسياسات و 
كجز  من   هيئ  التفاعل بني العلوم والسياسات،تعاونت  ،13-م أ/21ما املقري  ر يا   -4
جارى إاااز و  ،ماا ا لياات العلميا  املاذكويمل أعاال  ،2019-2018لف مل السنتني   ار م  عملب

هيئا  التفاعال ةإن  ،على وجه التدديدو الفرعي  املق ح  يف مرةق ذل  املقري. واألن ت  األن ت  
 :بني العلوم والسياسات

املعااااين  والسياسااااات للعلااااوماملنتاااادى احلفااااومي الاااادويل ’تقرياااار  قااااد استعرضاااات )أ( 
تادهوي "تقرير التقياي  املتعلاق بوهو التقرير املعنون  ‘التنوع البيولوجي وخدمات الني  اإليفولوجي 

 ،يساااائله الرئيساااي  ذات الصااال  اتفاقيااا  مفاةدااا  التصااادر وحلَّلااات ،(1)واستصاااالح ا"األياضاااي 
لتناااوع البيولاااوجي املتعلاااق االعااااملي "تقريااار التقياااي   هاااذا الفرياااق نفساااه املعناااون تقريااار واستعرضااات

 السياسات؛أُعد من أجل واضعي مل ن ما يتضمنه من و  (2)الني  اإليفولوجي "دمات خبو 
 لل يئا  احلفوميا  الدوليا  املعنيا  للتقريار اااا يف االستعراذ العلماي  أس مت )ب( 

وىل علاى املساودتني األتعليقا   461و 250 إذ قدَّمت ،(3)ب تن تغري املناخ واألياضيبتغري املناخ 
وخاصا  تقياي   ،هلاذ  اهليئا خت  الستعراذ تقرير التقيي  السادس  ووضعت ،على التوايل ،والةاني 

تقيااي  الفريااق العاماال الةالاا  السااتعراذ و  (4)لتااتثرلقابلياا  الالفريااق العاماال الةااا  لااكاثي والتفيااف و 
 ؛يصب  هذان التقريران متاحنْي عندما  ،(5)للت فيف من حدمل املناخ

قواعااد ملدوناا  األويل  للم ااروع التقااريييف االسااتعراذ العلمااي  ت أيضااا  أساا م )ج( 
الفريااق و  امل ا ك  باني منيما  األغذيا  والزياعا  ،سات دام وإدايمل األ ادملا املتعلقا السالو  الدوليا  

حتات  ،ال با  بتعريا يف تنياي  النادومل العامليا  املعنيا   توشاايك ،التقين احلفومي الدويل املعين ال ب 
الفريق التقين االش ا  ما يوما(  ،2019أايي/مايو  17-15) (6)يادمل منيم  األغذي  والزياع ق

ويف  ،والوكالا  الدوليا  للتاقا  الذييا  وال راك  العاملي  من أجل ال با  الدويل املعين ال ب  احلفومي
فااايات يف التاادخالت واالبت عاان حالاا إن ااا  منصاا  م اا ك  لتقااد  ومناق اا  أحااد  املعلومااات 

 ؛إدايمل األياضيما يتصل بذل  من ال ب  و  تعري جمال 

__________ 

كرمل: كان هاذا التقريار، قبال ن ار  يف نسا ته للتذ . <https://www.ipbes.net/assessment-reports/ldr>الرابط:  (1)
املنتاادى احلفاومي الاادويل للعلاوم والسياسااات املعاين التنااوع البيولاوجي وخاادمات ’الن ائيا ، لااه عناوان  تلااف هاو 

 ".واستصالح ااألياضي تقيي  تدهوي ‘ الني  اإليفولوجي 
 .<https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services> الرابط: (2)
 .<https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services> الرابط: (3)
 .<https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/12/Timeline_WGIIAR6.pdf> الرابط: (4)
 .<https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/12/Timeline_WGIIAR6.pdf> الرابط: (5)
 .<https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/12/Timeline_WGIIAR6.pdf> الرابط: (6)

https://www.ipbes.net/assessment-reports/ldr
https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/12/Timeline_WGIIAR6.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/12/Timeline_WGIIAR6.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/12/Timeline_WGIIAR6.pdf
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واملعنونا   ،(7)وضا ويق  التففري للفريق الدويل املعين املوايدكذل  يف   أس مت )د( 
)أهاادا  التنمياا  املسااتدام (  (8)حتقيااق أهاادا  التنمياا  املسااتدام "ماان أجاال  األياضااي استصااالح"

مااان أهااادا   7حتقيااق اهلاااد  األياضاااي مااان أجااال استصااالح " 7-3أتلياااف الفصااال  عاان طرياااق
أهدا  من  15اهلد  حتقيق استصالح األياضي من أجل " 15-3الفصل و " التنمي  املستدام 
 ؛"التنمي  املستدام 

التوقعااااات العاملياااا  ماااان  املعنياااا  اإلصاااداي الةااااا يف اللجناااا  التوجي ياااا   شاااايكت )ها( 
  ؛املتعلق  األياضي

الراميااا  إىل ضااامان ألياضاااي املتعلقااا  المؤشااارات لمل العامليااا  تعاونااات ماااا املباااادي  )و( 
االتساق بني املؤشرات املتعلق  األياضي اليت وضعت ا هذ  املباديمل لقيااس أمان احلياازمل واملؤشارات 

 املتعلق  األياضي املست َدم  لقياس التقدم احملرز يف ا ا  حتييد تدهوي األياضي. 
يف  ،هيئا  التفاعال باني العلاوم والسياساات ماا األمانا  تمل، ع13-م أ/19للمقري  ووةقا   -5

من أجال توضاي  الفوائاد والتفااليف وال اروط واإلجارا ات احملتملا  ذات الصال  بين ما، تعاون وثيق 
وأُقيمات ةيما يتعلق إبقام  عالقات أكةر ي ي  ماا كال من اا.  2ا ليات العلمي  املديج  يف الفقرمل 

ملنتااادى احلفاااومي الااادويل للعلاااوم والسياساااات املعاااين التناااوع البيولاااوجي ا’ماااا  أهااا  هاااذ  العالقاااات
واتفاقياااا   أماناااا  هااااذا املنتاااادىعاااان طريااااق توقيااااا مااااذكرمل تعاااااون بااااني  ‘وخاااادمات الااااني  اإليفولوجياااا 

لرسائل، لت اجيا لعن طريق مفاملات مجاعي  وتبادل  ،ج ود م  ك  وبُذلت .(9)مفاةد  التصدر
اهليئا  احلفوميا  الدوليا  املعنيا   التفاعل بني العلاوم والسياساات وأن ات  التفامل يف برام  عمل هيئ 

بتغااري املناااخ، والفريااق التقااين احلفااومي الاادويل املعااين ال باا ، والفريااق الاادويل املعااين املااوايد، وال اابف  
 .العاملي  إلدايمل  اطر الفواي  التبيعي ، واملباديمل العاملي  للمؤشرات املتعلق  األياضي

، تعاازز هيئاا  التفاعاال بااني العلااوم والسياسااات شااراك  مسااتقبلي  لاادع  هنفساااملقااري مااا  ر اايا  و  -6
ستف اااااف هيئااااا  التفاعااااال باااااني العلاااااوم تعلاااااى وجاااااه التددياااااد، و اجلفاااااا . جماااااال العمااااال العلماااااي يف 

مبااااديمل م ااا ك  باااني  و، وهااا(10)والسياساااات التعااااون املساااتقبلي ماااا الااارب م  املتفامااال إلدايمل اجلفاااا 
علاى  يعمال الارب م  املتفامال إلدايمل اجلفاا و نيم  العاملي  لأليصاد اجلويا  وال اراك  العامليا  للمياا . امل

 ب ااتن السياساااتاملصاالد  علااى مجياا املسااتوايت عان طريااق تااوةري إيشاادات  اجل ااات صااحب دعا  
__________ 

علي اا يف االجتمااع التاساا ع ار  ووةاقالايت  الفريق الادويل املعاين املاوايد،كما هو موثق يف سياسات وإجرا ات  (7)
 التففاري" ويقا " تُعارَّ (، IRP-PP-2016( )املرجاا: 2016ت ارين الةاا /نوةمرب  18-15)اييا،،  ذا الفرياقهل
 الاايت يري ااا الفريااق الاادويل املعااين املااوايدتسااتند إىل الدياسااات والتقييمااات العلمياا   اتي هنااا "ويقاا  تقنياا  أو سياسااأب

أماارا  عتاارب املنيااوي العلمااي والااذي يُ  هااذا الفريااقتتعلااق هبااد   ب ااتن مواضااياوغريهااا ماان املؤلفااات ذات الصاال ، 
أتمااالت تسااتند إىل العلاا ، قااد حتفااز توليااد  باال هاايكاااملني، دياساا  وتقيااي   ليساات التففااري  وويقاا . ضااروياي  ب ااتنه

ميفاان ن اار و . اتيف ختاااب السياساا قااد تُااربِّز مواضاايا هاماا  ينبغااي وضااع ا يف االعتبااايمعرةاا  علمياا  جدياادمل أو 
   . الرابط:"املوجودمل على اإلن نتاملنصات على يف امالت األكادميي  و  ويق  التففري

<https://www.resourcepanel.org/sites/default/files/documents/document/media/policies_and_ 

procedures_of_the_irp.pdf>. 
 .<https://www.resourcepanel.org/reports> الرابط: (8)
 &https://www.ipbes.net/system/tdf/memorandum_of_cooperation.pdf? file=1&type=node> الارابط: (9)

id=29347>. 
 .</http://www.droughtmanagement.info> الرابط: (10)

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/%3chttps:/www.resourcepanel.org/sites/default/files/documents/document/media/policies_and_%0bprocedures_of_the_irp.pdf
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/%3chttps:/www.resourcepanel.org/sites/default/files/documents/document/media/policies_and_%0bprocedures_of_the_irp.pdf
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/%3chttps:/www.resourcepanel.org/sites/default/files/documents/document/media/policies_and_%0bprocedures_of_the_irp.pdf
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/%3chttps:/www.resourcepanel.org/sites/default/files/documents/document/media/policies_and_%0bprocedures_of_the_irp.pdf
https://www.resourcepanel.org/reports
https://www.ipbes.net/system/tdf/memorandum_of_cooperation.pdf?%20file=1&type=node&%0bid=29347
https://www.ipbes.net/system/tdf/memorandum_of_cooperation.pdf?%20file=1&type=node&%0bid=29347
https://www.ipbes.net/system/tdf/memorandum_of_cooperation.pdf?%20file=1&type=node&%0bid=29347
https://www.ipbes.net/system/tdf/memorandum_of_cooperation.pdf?%20file=1&type=node&%0bid=29347
http://www.droughtmanagement.info/
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إلدايمل ةيماااا يتعلاااق ااملعلوماااات العلميااا  واملعااااي  وأةضااال املمايساااات  عااان طرياااق تقاسااا واإلدايمل و 
إلدايمل اجلفااا  والتنبااؤ بااه ويصااد  عاان طريااق  ماا ابطاملتفاملاا  للجفااا ، هبااد  حتقيااق إطاااي عاااملي 

هاذا التعااون   وقاد اقاُ حالعاا..  علاى نتااق القائم  الفعالإقام  شبفات جديدمل والربام  واألن ت  
( 2021-2020) كن اااط تنساايق جديااد يف باار م  عماال هيئاا  التفاعاال بااني العلااوم والسياسااات

 (.ICCD/COP(14)CST/6)الوثيق  
هيئاااااا  التفاعاااااال بااااااني العلااااااوم أيضااااااا   تعاااااازز  ،2019-2018خااااااالل ةاااااا مل الساااااانتني و  -7

دمل مان اتفاقيا  التعااون ماا العدياد مان منيماات امتماا املاد  املعتَما)هيئا  التفاعال(  والسياسات
أثناااا  دويمل  التفاعااال،هيئااا  بااادع  مااان األمانااا  و  ،والااايت نيمااات ،األمااا  املتدااادمل ملفاةدااا  التصااادر

اتفاقي  األم  املتددمل اإلطايي  إطاي يف ( لرب م  العمل الوطين للتفيف NAP Expo 2019ةعالي  )
التاازي باني اتفاقياا  تغاري املناااخ ، وهاي الفعاليا  املعنوناا  "(11) )اتفاقيا  تغاري املناااخ( ب اتن تغاري املناااخ

توصايات ب اتن التغلا  اااروج بما أدى إىل  ،امل  ك " الفوائدواتفاقي  مفاةد  التصدر: حتقيق 
تدييد أثار ولامل  ك  للتفيف ما تغري املناخ  التدقيق املتزامن للفوائدعلى العوائق اليت حتول دون 

 .تدهوي األياضي
التعااااون ماااا العدياااد مااان املنيماااات  هيئااا  التفاعااال باااني العلاااوم والسياسااااتكماااا عاااززت  -8

فاقياا  مفاةداا  التصاادر والاايت تعماال علااى دعاا  اجل ااود القترياا  دمل ماان اتاحلفومياا  الدولياا  املعتَماا
واملركاااز العااااملي للزياعااا   (12))مةااال االحتااااد األةريقاااي حتيياااد أثااار تااادهوي األياضااايحتقياااق الراميااا  إىل 

 .(14)املع د الدويل لبدو  احملاصيل يف املناطق املدايي  شبه القاحل و  (13)احلراجي 

ابتفا يلللللة األملللللم املتحلللللدة ملكا حلللللة التصلللللحر  املتصللللللةالتقلللللارير العلميلللللة  -اثلثاا  
 ٢٠١٩-٢٠١٨ الفرتة يف واملنشورة

هيئا  لتقايير العلمي  املديج  ضمن أن ت  التنسيق احملاددمل يف بار م  عمال ا ةيما يتعلق -9
هيئا  أجارت  ،2019-2018والايت ُن ارت خاالل ةا مل السانتني  التفاعل بني العلوم والسياساات

واضاااد   مواضااايعي  إبيشااااداتتزوياااد جلنااا  العلااا  والتفنولوجياااا مااان أجااال ا  حتلااايال  وتوليفاااالتفاعااال 
ذات الصااال  بتنفياااذ اتفاقيااا  مفاةدااا  التصااادر. اجلديااادمل العلميااا   املعااااي ب اااتن وحماااددمل جيااادا  

 :املعاي  على ما يلي مل هذ توت 
املنتاادى ’الصااادي عاان  (15)بتاادهوي األياضااي واستصااالح ا املتعلااقتقيااي  التقرياار  )أ( 

 ؛‘ومي الدويل للعلوم والسياسات املعين التنوع البيولوجي وخدمات الني  اإليفولوجي احلف

__________ 

 .</http://napexpo.org/2019> الرابط: (11)
-http://www.ua-safgrad.org/news-and-announcements/news/221-au-safgrad-to-organize-a> الاااااارابط: (12)

training-workshop-on-ldn-implementation-for-the-unccd-stc-and-ggwssi-s-focal-points>. 
 .<https://www.worldagroforestry.org/event/global-soil-week> الرابط: (13)
 .<http://www.tropentag.de/2018/abstracts/links/Orr_7jYe6HnK.php> الرابط: (14)
 .1املرجا نفسه،  (15)

http://napexpo.org/2019/
http://www.ua-safgrad.org/news-and-announcements/news/221-au-safgrad-to-organize-a-training-workshop-on-ldn-implementation-for-the-unccd-stc-and-ggwssi-s-focal-points
http://www.ua-safgrad.org/news-and-announcements/news/221-au-safgrad-to-organize-a-training-workshop-on-ldn-implementation-for-the-unccd-stc-and-ggwssi-s-focal-points
https://www.worldagroforestry.org/event/global-soil-week
http://www.tropentag.de/2018/abstracts/links/Orr_7jYe6HnK.php
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، (16)دمات الااااني  اإليفولوجياااا خباااالتنااااوع البيولااااوجي و ا املتعلااااق التقيااااي تقرياااار  )ب( 
املنتااادى احلفاااومي الااادويل للعلاااوم والسياساااات املعاااين التناااوع البيولاااوجي وخااادمات ’الصاااادي عااان 

  ؛‘الني  اإليفولوجي 
حتقيااق مان أجال األياضاي  استصاالح: ويقا  تففاري للفرياق الادويل املعاين املاوايد )ج( 

 .(17)أهدا  التنمي  املستدام 

 (18)واستصالحناتدهور األراضي ب املتعلق تقييمالتقرير  -لفأ 
املنتدى احلفاومي الادويل للعلاوم والسياساات املعاين التناوع البيولاوجي وخادمات ’أجرى  -10

كجاااز  مااان بااار م  عملاااه   لتااادهوي األياضاااي واستصاااالح اتقييماااا  مواضااايعيا   ‘فولوجيااا الاااني  اإلي
ذا العمال اساتجاب  للتلباات املقدما  إىل هبا وقاد اضاتُلا(. IPBES/2/17) 2018-2014للف مل 

مباا يف ذلا   ،تعاددمل األطارا املالعديد من االتفاقات البيئيا  من  املذكوياملنتدى احلفومي الدويل 
مااان و العدياااد مااان احلفوماااات مااان وكاااذل   لتصااادر واتفاقيااا  التناااوع البيولاااوجي،ةدااا  ااتفاقيااا  مفا

 .اجل ات غري احلفومي  صاحب  املصلد 
 18 اايكني وت ممان يئيسانْي  يتاتلفونخباريا   86مان  ةرياق هذا التقرير التقييمايأعد وقد  -11

اااا تعاااادد الت صصااااات التااااابا ةريااااق ااااااربا  امل اختااااايه  ،مؤلفااااا  يئيساااايا   66قا  ومؤلفااااا  يئيساااايا  منسِّّ
املنتااااادى احلفاااااومي الااااادويل للعلاااااوم والسياساااااات املعاااااين التناااااوع البيولاااااوجي وخااااادمات الاااااني  ’ ل

ومان اجل اات األخارى صااحب  مان ال شايدات الايت ويدت مان احلفوماات انتالقاا   ‘اإليفولوجي 
والتفنولوجيااا  مبااا يف ذلاا  ماان أماناا  اتفاقياا  مفاةداا  التصاادر الت اااوي مااا جلناا  العلاا  ،املصاالد 

 .بلدا   72من  خبريا   160شاي  يف التقيي  أكةر من و . هيئ  التفاعل بني العلوم والسياساتو 
يف اجلولا  مستعرِّضاا  خايجياا   85مان  تعليقا   2 277ما جمموعه  وتلّقى التقرير التقييمي -12

وماااااات )مباااااا يف ذلااااا  احلفمستعرِّضاااااا  خايجياااااا   131مااااان  تعليقاااااا   5 053األوىل وماااااا جمموعاااااه 
 .االستعراذ ااايجيواهليئات العلمي ( يف اجلول  الةاني  من مرحل  

تقياي  على أهناا أحاد املساتعمِّلني احملتملاني الرئيسايني هلاذا اليُع   اتفاقي  مفاةد  التصدر و  -13
والسياساات  املنتادى احلفاومي الادويل للعلاوم’الاذي أجارا   ه، وهو التقياي ةيوأحد املْس مني الرئيسيني 

املنتاااادى هااااذا يف هااااذا السااااياق، دعااااا و . ‘املعااااين التنااااوع البيولااااوجي وخاااادمات الااااني  اإليفولوجياااا 
هيئاا  التفاعاال بااني  وال ساايما مااا، اتفاقياا  مفاةداا  التصااّدر احلفااومي الاادويل إىل تتااوير تعاونااه مااا

 (.IPBES-3/1, Annex VIII, page 42)التاااابعتني هلاااا  جلنااا  العلااا  والتفنولوجيااااالعلاااوم والسياساااات و 
 11-م أ/23لواليااا  املمنوحااا  مااان األطااارا  عااان طرياااق املقاااريات ووةقاااا  لهلاااذا النااادا ،  اساااتجاب   و 
هيئ  التفاعل بني العلوم والسياسات وأمانا  اتفاقيا  مفاةدا   أس مت، 13-م أ/22و 12-م أ/21و

وضااع ا هااذا  الاايت ات، وةقااا  لرجاارا املااذكوياملنتاادى احلفااومي الاادويل  الااذي أجاارا  تقيااي الالتصاادر يف 
التفاعااال باااني  يف بااارام  عمااال هيئااا احملاااددمل األن ااات   أحاااداعتبااااي  وذلااا   ،احلفاااومي الااادويل املنتااادى

. وكاان اهلاد  2019-2018و ،2017-2016و، 2015-2014 للفا اتالعلوم والسياسات 
__________ 

 .2املرجا نفسه،  (16)
 .8املرجا نفسه،  (17)
 .1املرجا نفسه،  (18)
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ليا  األياضاي واستصاالح ا ذا صال  بعم لتادهويمن هذا التعاون هو ضمان أن يفون التقيي  املواضيعي 
 اتفاقي  مفاةد  التصدر واحتياجات أطراة ا.

ثالث  من ااربا  الذين يشدت   أمان  اتفاقي  األم  املتددمل ملفاةد  التصادر  وقد اختري -14
كماااؤلفني   هيئااا  التفاعااال باااني العلاااوم والسياسااااتو الت ااااوي ماااا مفتااا  جلنااا  العلااا  والتفنولوجياااا 

 هيئ  التفاعل بني العلوم والسياساتمن أعضا   اثنني ةإن ،اإلضاة  إىل ذل و . يلتقرير التقييمل
حفوماااع  أو منيماااع   قااد يّشاادت   هيئاا  التفاعاال بااني العلااوم والسياسااات لاادى ا  واحااد ا  ومراقباا

 التقيي . أعدّ من ةريق ااربا  الذي  جز ا  وشفلوا 
 185و يف اجلولااا  األوىل تعليقاااا   176 هيئااا  التفاعااال باااني العلاااوم والسياسااااتقااادمت و  -15

األياضااااي  لتاااادهويللتقيااااي  املواضاااايعي  االسااااتعراذ ااااااايجييف اجلولاااا  الةانياااا  ماااان مرحلاااا   تعليقااااا  
 للمل اان املعااد ماان أجاال واضااعي السياساااتعلااى املسااودمل األوىل  تعليقااا   97و ،واستصااالح ا
يئا   ااي  هلتمنص  الارئي، امل أيضا  الذي ي غل  ،قدم يئي، جلن  العل  والتفنولوجياو املرتبط به. 

املنتااادى ’ب اااتن الفصاااول الةمانيااا  للتقياااي  إىل  إسااا اما  مجاعياااا   التفاعااال باااني العلاااوم والسياساااات،
 ،‘احلفاااومي الااادويل للعلاااوم والسياساااات املعاااين التناااوع البيولاااوجي وخااادمات الاااني  اإليفولوجيااا 

 ،ذلا  اإلضااة  إىلو . هيئا  التفاعال باني العلاوم والسياسااتعن اا  أعرباتا يا  الايت ةيه يل ن 
 16مااا جمموعااه يف اجلولاا  األوىل و  تعليقااا   71التصاادر مااا جمموعااه مفاةداا  قاادمت أماناا  اتفاقياا  

 .االستعراذ ااايجييف اجلول  الةاني  من مرحل   تعليقا  
لمنتادى احلفاومي الادويل لشايكت أمان  اتفاقيا  مفاةدا  التصادر يف الادويمل السادسا  و  -16

وُدعيت إىل إبادا  ريائ اا  البيولوجي وخدمات الني  اإليفولوجي  للعلوم والسياسات املعين التنوع
من يسائل يئيسي  ةيماا يتصال  ما يتضمنه املل ن املعد من أجل واضعي السياسات ب تن أمهي 

لتدييااد أثاار تاادهوي األياضااي ةيمااا يتعلااق اإلطاااي املفاااهيمي العلمااي  وخاصاا  ،تنفيااذ االتفاقياااتب
وأيدتاه البلادان األطارا  يف  هيئ  التفاعل باني العلاوم والسياساات يف إطاي وهو اإلطاي الذي أُعد

 .13-م أ/18املقري 
 ،لمنتدىلاجللس  العام   املذكوي، واةقت لمنتدى احلفومي الدويلليف الدويمل السادس  و  -17
ااان املعاااد مااان أجااال  1الفقااارمل  ،(IPBES-6/1) 6/1املقاااري يف  مااان الفااارع "خامساااا "، علاااى املل َّ

لاى النداو ع واستصاالح ااألياضاي  لتادهويلتقياي  املواضايعي ّ ان اواضعي السياسات والذي يل
 IPBES/6/15/Add.5. الوايد يف مرةق الوثيق 

هيئااا  التفاعاال بااني العلااوم والسياساااات  إىل، 13-م أ/22طلاا  مااؤرر األطاارا ، مبقااري  و  -18
رئيسااي  ذات ، وحتلياال يسااائله الاملتعلااق بتاادهوي األياضااي واستصااالح ااسااتعراذ التقيااي  املواضاايعي 

 .الدويمل الرابع  ع رمل للجن  العل  والتفنولوجيا تدليل يفالالصل  اتفاقي  مفاةد  التصدر وتقد  
ملنتاادى احلفااومي الااذي أعااد  ا املتعلااق بتاادهوي األياضااي واستصااالح ا تقرياار التقيااي حيااذي و  -19

ن أن ةقااادان مااالوجيااا  الااادويل للعلاااوم والسياساااات املعاااين التناااوع البيولاااوجي وخااادمات الاااني  اإليفو 
بتادهوي األياضاي، وأن حتقياق حتيياد على نتاق العا.  هو أمر يرتبط ايتباطا  واضدا  التنوع البيولوجي 

األياضااي  والستصاالحتاادابري لتجنا  وتقليال تادهوي األياضاي اختااذ أثار تادهوي األياضاي عان طرياق 
واساات دامه علااى  ااو البيولااوجي  يف محاياا  التنااوع إساا اما  كبااريا  ميفاان أن يساا    هااو أماار املتاادهويمل
واملتمةلاا  يف أيت ااي للتنااوع البيولااوجي  أهاادا ماان  15 الغاياا دع  التقاادم  ااو حتقيااق ياا مااا، مسااتدام
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 2020-2011األياضااااي املتاااادهويمل يف إطاااااي ااتاااا  االساااا اتيجي  للتنااااوع البيولااااوجي استصااااالح 
الوثيقا  ) 2020البيولاوجي ملاا بعاد عاام ، وتنفياذ اإلطااي العااملي للتناوع (19)التفاقي  التنوع البيولوجي

1/1PREP//2020CBD/POST)(20). 
عان طريااق  نا  تاادهوي األياضاي واحلااد منااه  حتيياد أثاار تادهوي األياضااييتتلا  حتقيااق و  -20
األساسااااي  الفامناااا  ويا  تاااادهوي الداةعاااا  ة اااا  العواماااال الفعاااال األياضااااي املتاااادهويمل  استصااااالحو 

الصُّااُعد العاااملي علااى  عواماال أساسااي  متعااددملعلااى وجااود  ييمااتقرياار التقيهااذا ال ويؤّكااداألياضااي. 
ةقدان التنوع البيولوجي  يقف ويا ااا  البلد الذي احملدد السياق على و  والوطين ودون الوطين

لسالا وااادمات هذ  العوامل الداةعا  ت امل االسات ال  املتزاياد ل. و الني  اإليفولوجي وخدمات 
الوصااول إىل إمفانياا   للساالا الاايت تااؤثر علااى والتاادةق املعااو.َ  ،ي اااوالتلاا  عل القائماا  علااى األيذ

ومااا ياارتبط بااذل  ماان طااابا الااني  اإلنتاجياا  العاااابر  ،العااا. علااى نتاااقمااوايد األياضااي والزياعاا  
ري أمناااااط وتغّااا ،والتقااادم التفنولااااوجي الاااذي يااادع  التفةيااااف الزياعاااي ،علاااى  ااااو متزاياااد للدااادود

مان امل ااطر الناشائ  عان التلا  تزيد راثي تغري املناخ  كما أن.  ي نديناميات السفاالاالست ال  و 
 تدهوي األياضي املستمر. وتفةِّّفعلى موايد األياضي املتزايد العاملي والوطين 

ذات القاديمل علاى مجيا العوامل ااايجي  على مل العوامل الداةع  لتدهوي األياضي تت و  -21
أو االقتصاااادي  /اخنفااااذ اإلنتاجيااا  البيولوجيااا  و يفب ااافل مباشااار أو غاااري مباشااار  التساااّب  إّماااا

ووظيفاا  وتفااوين الااني  اإليفولوجياا   بنياا مباشاار علااى  أثااراملباشاارمل هلااا  العواماال الداةعاا و لااأليذ. 
مبااا يف ذلاا   ،عمليااات التاادهويحاادو  األن اات  الب ااري  الاايت تااؤدي باادويها إىل تتمةاال يف وهااي 

العوامال وأّما (. 1األياضي وإدايمل األياضي )اجلدول ست دام الن ت  غري املستدام  األ عن طريق
املباشاااارمل لتااادهوي األياضااااي  العواماااال الداةعااا  تقاااف ويا  ااااي العوامااال الاااايت ةغااااري املباشااارمل  الداةعااا 

احلوكمااا  الرئيسااااي  اإلضااااة  إىل السااااياق هياكااال ت اااامل اهلياكااال املؤسسااااي  و هاااي ( و 2)اجلااادول 
 ةفةااريا   ،علااى هااذا الندااوو ةيااه تاادهوي األياضااي.  االجتماااعي واالقتصااادي والةقااايف الااذي حيااد 

لنيار واأهدا  التنمي  املساتدام .  هذ  العوامل الداةع  غري املباشرمل بواحد أو أكةر منترتبط  ما
املنتاادى احلفاااومي ’ الصاااادي عاان واستصااالح اتاادهوي األياضااي ب تقرياار التقيااي  املتعلاااقنتااائ   إىل

للتقريار  وتوقّعاا   ،‘نوع البيولاوجي وخادمات الاني  اإليفولوجيا الدويل للعلوم والسياسات املعين الت
بتغاااري  الاااذي سيصااادي عااان اهليئااا  احلفوميااا  الدوليااا  املعنيااا  تغاااري املنااااخ واألياضااايب املتعلاااقاااااا  
املباشاارمل وغااري  العواماال الداةعاا قااد ترغاا  البلاادان األطارا  يف النياار يف هااذ  امموعاا  مان  ،املنااخ

 التنمي  املستدام .املنصو  علي ا يف أهدا   الغاايتحتقيق  يف ت ااملباشرمل وأمهي

__________ 

 .<https://www.cbd.int/undb/media/factsheets/undb-factsheet-sp-en.pdf>الرابط:  (19)
 .CBD/POST2020/PREP/1/1انير الوثيق   (20)

https://www.cbd.int/undb/media/factsheets/undb-factsheet-sp-en.pdf
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  1اجلدول 
املتعلللق  تقريللر التقيلليماحملللددة يف  لتللدهور األراضللي املنشلل البشللرية املباشللرة  العوامللل الدا عللة

 بتدهور األراضي واستصالحنا
العوامااااااااااال الداةعااااااااااا  املباشااااااااااارمل 

 )الب ري  املن ت(
الفئاااااااات الفرعيااااااا  املباشااااااارمل )الب اااااااري  

 املن ت(
عملياااااااااات تااااااااادهوي األياضاااااااااي أو استصاااااااااالح ا 

 املرتبت  بذل 
إزال  األحاراج وإزالا  األشافال 

 األخرى للغتا  النبايت
تغيااااري يف نيااااام اجلااااراين ال ؛ال باااا  تعرياااا  التفتّاااات؛ ال ينتبق

 .املناخب تن التغذي  املرتدمل  والتسّرب؛الستدي 
احليااااوا ت معاااادالت  ؛نااااوع املاشااااي  إدايمل املراعي

نيااااااااااااااام  لنسااااااااااااااب  إىل املساااااااااااااااح ؛ا
 الري التغذي  التفميلي ؛ التعاق ؛

ال باا ؛ انضااغاط ال باا ؛ التغااري يف حمتااوى  تعرياا 
يف نيااااااااام اجلااااااااراين  التغاااااااارّي مغااااااااذايت ال باااااااا ؛ 

يف  التغارّي األناواع الغازيا ؛  والتسّرب؛الستدي 
 ةانويالتعاق  ال؛ ني  احلرق/احلرائق

إدايمل األياضاااااااااااااااي الزياعيااااااااااااااا  
 لزياعي واحلراج  ا

نااوع احملاصاايل؛ إدايمل ال باا ؛ دويات 
األ ااادمل  ودويات اإلياحااا ؛احلصااااد 

واملبيااااااااااااادات احل اااااااااااااري  ومبيااااااااااااادات 
 ؛ الرياألع اب

ال باا ؛ انضااغاط ال باا ؛ التغااري يف حمتااوى  تعرياا 
. رلاااا  ال باااا  ةاااارط املغااااذايتمغاااذايت ال باااا ؛ 
تلو  امليا ؛ غزوات األنواع؛ ؛ وامليا ؛ ال سي 

)ةيما يتعلق إبدايمل  ي  احلرق/احلرائقنالتغري يف 
 احلراج  الزياعي (

إدايمل الغااااااااااااااااات األصااااااااااااااالي  
 واملزيوع 

، كةاةاااااا  قتاااااااا أخ اااااااب الغااااااااات
، تقنياااات زياعااا  الغااااات؛ التعاقااا 

 لمناطقملفا  لتقسي  اال

ال باا ؛ انضااغاط ال باا ؛ التغااري يف حمتااوى  تعرياا 
اجلااااااااراين نيااااااااام يف  التغاااااااارّي مغااااااااذايت ال باااااااا ؛ 

التغاري  ؛رلا  املياا  وال با  والتساّرب؛ي الساتد
 وغزوات األنواع مفو ت األنواع؛يف 

اسااااااات راج املاااااااوايد التبيعيااااااا  
 غري اا بي 

الصاااااااايد؛ ؛ حصاااااااااد حتاااااااا  الوقااااااااود
حصاااااااد األغذياااااا  الربياااااا  واألعااااااال  

 واملنتجات األخرى واملنتجات التبي 

 مفو ت األنواعات يف التغريّ 

 نيااااااااااا  احلاااااااااااارق/ التغااااااااااارّي يف
 قاحلرائ

ال باااا .  تعرياااا ؛ مفااااو ت األنااااواعات يف التغااااريّ  ال ينتبق
ةااوق األيذ؛ غاازوات  األحيائياا ةقاادان الفتلاا  

اجلااااااراين السااااااتدي نيااااااام يف  التغاااااارّي األنااااااواع؛ 
 والتسّرب

 مفو ت األنواعات يف التغريّ  ال ينتبق األنواع الغريب  الغازي 
نيا  األناواع؛ التغاري يف  غازواتالتعاق  الةاانوي؛  ال ينتبق الت لي عن األياضي

 ؛ التغري يف حمتوى مغذايت ال ب ؛احلرق/احلرائق
سااااات راج االتقنياااااات ناااااوع املااااانج ؛  است راج املوايد املعدني 

 ؛امللااااااااااااواثت تصااااااااااااريف ؛تفرياااااااااااارالو 
 للمناطق التقسي  املفا 

 تلو  امليا بصويمل عام ؛  تلو  ال ب  والتلو 

البنيااااااااا  التدتيااااااااا  والصاااااااااناع  
 ضريوالتوّسا احل

 ؛سااادود والف ااارا  املائيااا ؛ التااارقال
 ؛ الريامللواثت تصريف

تلاااااو   بصاااااويمل عامااااا ؛ تلاااااو  ال بااااا  والتلاااااو 
 امليا ؛ امللواثت اجلوي 

والتغااريات  القصااوىاليااواهر اجلوياا   تغرّي املناخ
التويلااااا  األجااااال يف ديجااااا  احلااااارايمل، 

 مفو ت اجلوهتول األمتاي، 

 ال ينتبق
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  2اجلدول 
املتعللللق بتلللدهور  تقريلللر التقيللليماحمللللددة يف  املباشلللرة لتلللدهور األراضللليغللل   ةالعواملللل الدا عللل

 وعال تنا أبهداف التنمية املستدامة األراضي واستصالحنا
 أهدا  التنمي  املستدام  ذات الصل  الفئات الفرعي   املباشرمل غري العوامل الداةع  

اهلجااااارمل )مباااااا يف ذلااااا   ؛النماااااو السااااافا  الدميغراةي 
فةاةااااا ؛ الإىل املراكاااااز احلضاااااري (؛  اهلجااااارمل

 البني  العمري 

، 8، و6، و5، و4، و3، و2، و1
 16، و15، و13، و11، و10، و9و

التوّسااا التلاا ؛ الفقاار؛ التسااويق والتجااايمل؛  االقتصادي 
تصاااااااااانيا؛ أسااااااااااواق العماااااااااال؛ ال؛ يضاااااااااار احل

 ؛ سلو  املست ل  التمويلاألسعاي؛ 

، 11، و10، و9، و8، و7، و5، و1
 15، و12و

معاااااااااي  الساااااااافان األصااااااااليني التعلااااااااي ؛  العل  واملعرة  والتفنولوجيا
اسااااتةمايات البداااا   والساااافان احملليااااني؛

الوصاااااااااااااااااول إىل إمفانيااااااااااااااااا   ؛والتتاااااااااااااااااوير
  والتوعي ؛ التواصل االبتفاي ؛التفنولوجيا

، 10، و9، و7، و6، و5، و4، و3
 16، و15، و12، و11و

القائما  علاى السياس  العام  )التنييمي  و  املؤسسات واحلوكم 
حقوق امللفي ؛ القانون العريف؛  ؛احلواةز(
؛ االتفاقات واالتفاقيات الدولي  االعتماد
اختصاصااااااات  ؛إخل(، البيئاااااا ، و )التجااااااايمل

املؤسساااااااات غااااااااري  ؛املؤسساااااااات الر ياااااااا 
 الر ي  )يأس املال االجتماعي( 

، 8، و7، و6، و5، و4، و3، و1
 16، و15، و13و ،12، و10، و9و

دين؛ سااالو  الاااالقاااي ؛  يااارمل إىل العاااا.؛الن الةقاةي 
 مي  احلاملست ل ؛ 

، 12، و10، و5، و4، و3، و2
 16، و15، و13و

ميفاااان اساااات دام  ،تاااادهوي األياضااااي تقااااف ويا املتعااااددمل الاااايت  العواماااال الداةعاااا ملعاجلاااا  و  -22
السياسااااات الوطنياااا  لتعزيااااز  يف ت اااافيلوتفاعالعااااا اااصاااا  بفاااال بلااااد عمليااااات عاملياااا  ووطنياااا  

الاايت تضاامن وهااي املمايسااات  يسااات اإلدايمل املسااتدام  لألياضاايجاارا ات الاايت تاادع  تنفيااذ ممااإل
يف كةااري ماان األحيااان عقبااات أمااام التنفيااذ الواسااا وتوجااد امليااا . و التنااوع البيولااوجي ومااوايد ال باا  

غط تنياااي  الضاااالراميااا  إىل الوطنيااا   الصُّاااُعدعلاااى  اإلدايمل املساااتدام  لألياضااايالنتااااق ملمايساااات 
الواساا النتااق  التقبّالةايمل اساتو  العقباتللتغل  على هذ  و العاملي والوطين على موايد األياضي. 

الصعيدين القيام على ي   ،أتثرياعاويصد  اإلدايمل املستدام  لألياضيوالتنفيذ الناج  ملمايسات 
 ت يئ  بيئ  مواتي .بالوطين ودون الوطين 

 (21)دمات النظم اإليكولوجيةخبلتنوع البيولوجي و اب لقاملتعتقرير التقييم العاملي  -ابء 
املنتاادى احلفااومي الاادويل للعلااوم والسياسااات املعااين التنااوع البيولااوجي وخاادمات ’ن اار  -23

كجاز    دمات الاني  اإليفولوجيا خبالتناوع البيولاوجي و ا املتعلاقالتقياي  العااملي  ‘الني  اإليفولوجيا 
__________ 

 .2املرجا نفسه،  (21)
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ذا العمااال اساااتجاب   وقاااد اضاااتُلا هبااا(. IPBES/2/17) 2018-2014مااان بااار م  عملاااه للفااا مل 
اااه مااان هاااذا املنتااادى إىللتلااا   اتفاقيااا  التناااوع البيولاااوجي يف االجتمااااع احلاااادي ع ااار ملاااؤرر  موجَّ
واال اهاات ةيماا يتعلاق خبادمات  احلالا هاو تقياي  هلذا العمال . وكان النتاق احملدد ةي ا األطرا 

الب اااري  الرةاااا علاااى  الاااني  اإليفولوجيااا ولاااوجي وخااادمات تاااتثري التناااوع البيبو  الاااني  اإليفولوجيااا 
تااا  اايف عمليااا  تقياااي   أيضاااا  كاااان مااان املتصاااوي أن يسااا   هاااذا التقياااي  و وةعاليااا  االساااتجاات. 

 اااي تاتفاقيااا  للتناااوع البيولاااوجي وأهااادا  أياملعماااول هباااا يف إطااااي لتناااوع البيولاااوجي السااا اتيجي  لا
إطاااي التنااوع البيولااوجي العاااملي التفاقياا  التنااوع  إعااداد لالسااتفادمل ماان ذلاا  يفللتنااوع البيولااوجي 

 .2020البيولوجي ملا بعد عام 
هيئاااااا  التفاعاااااال بااااااني العلااااااوم  إىل ،13-م أ/22قااااااري  مب ،طلاااااا  مااااااؤرر األطاااااارا وقااااااد  -24

إذا  مل ان معاّد مان أجال واضاعي السياسااتوماا يارتبط باه مان  ذل  أن تستعرذ والسياسات
 هيئ  التفاعل بني العلوم والسياسات لفي تست دمهالوقت املناس   يف متاحا  هذا التقرير  أصب 

 .(22)االستعراذيف إرام 
أن ال كياز الرئيساي هلاذا التقياي  هاو حالا   هيئ  التفاعل بني العلاوم والسياسااتتالحظ و  -25

يساا عي االنتباااا  إىل دوي تغياااري  بيااد أناااه ،التنااوع البيولاااوجي وصااد  خااادمات الااني  اإليفولوجيااا 
للتنوع البيولوجي وةقادان  كعامل داةا مباشر  ،لزياع إىل اوخاص  النسب   ،األياضي اتت داماس

م ادد االنقاراذ إىل حاد كباري مان األناواع مان أن ملياون ناوع التقياي  . وحياذي  الني  اإليفولوجيا
وأن معدالت انقراذ  ،التبيعي  ايف املائ  من ست  األيذ من حالت  75 ه جرى تغيري نسب ألن

هااذ   مسااايعفاا،  ماان أجال واستصااالح ايوضاا  التقيااي  أمهيا  إدايمل األياضااي و األناواع تتسااايع. 
بزياعات أحاديا  مةل استبدال الغاات التبيعي   ،حيذي من أن بعض اإلجرا اتوهو اال اهات. 

مااان إمفاااا ت خااادمات  ولفن اااا حتااادميااازمل اقتصاااادي   تتاااي ميفااان أن  ،مساااَتجلب ألناااواع  احملصاااول
 زايدمل التنوع البيولوجي.من يفولوجي األخرى و النيام اإل

أن عااددا  ماان الرسااائل الرئيسااي  يف هااذا  هيئاا  التفاعاال بااني العلااوم والسياساااتالحياات و  -26
 :ما يليت مل هذ  الرسائل التقيي  هلا صل  اتفاقي  األم  املتددمل ملفاةد  التصدر. و 

لتغيللل  النظلللا   اللللدا  الرئيسلللي العاملللل التغيللل  يف اسلللتألدا  األراضلللي هلللو  )أ( 
للتغري التتاويي الساريا  األوضاعوهذ  التغيريات التدويلي  )السلبي ( عيئ  ،اإليكولوجي األرضي

ري يااإذا كاناات العمليااات التتويياا  تسااتجي  لتغو علااى ماادى بضااا ساانوات ةقااط.  الياااهر للعيااان
ةار   توجادإناه ة ،بقيف الساا متوقعاا  است دام األياضي على نتاقات زمني  أقصر بفةري مماا كاان 

 األياضي؛وسياسات إدايمل املتعلق  تدخالت الهذ  التغيريات يف  للنير يف
لتغيللللل   اللللللدا  الرئيسلللللي العاملللللل ألغلللللرار ال راعلللللة هلللللو  األراضللللليحتويلللللل  )ب( 

تلبيااا  التلااا  علاااى األغذيااا  واألعاااال  كاااون الساااب  الرئيساااي هاااو ، ماااا  األراضلللي اتاسلللتألدام
الغاااات واألياضاااي الرطباا  واألياضاااي الع ااابي . ذي ياادةا الاااةمن هاااو والاااواألليااا  والتاقااا  احليوياا . 

ختتفاااي مبعااادالت  املستتنسااا والنتيجااا  هاااي أن األناااواع والساااالالت احملليااا  مااان النباااا ت واحلياااوا ت 
مااان األقاااايب الربيااا  للمداصااايل امل مااا  لألمااان الغاااذائي،   لفةاااري وال توجاااد محايااا  ةعالااا متساااايع . 

 ايب الربي  للديوا ت والتيوي املستتنس ؛تدهوي حال  حفظ األقت كما
__________ 

 .التقرير التقييمي هو وامللّ ن املعد من أجل واضعي السياسات 2019صدي يف أايي/مايو  (22)
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السللبية جتاهلات المسلار عكل  ملن أجلل  الشلاملةج ن  اللنل  ل بد اآلق ملن  )ج( 
أو احلااااواةز  األحيائياااا اساااات دام التاااادابري الفيزايئياااا  أي  - املنعزلاااا احللول ةاااا. يف حتويللللل األراضللللي

 توجاااد هألنااا كةاااريا  ماااا تف ااال  - التغياااري الساااتدةا االقتصاااادي  أو تااادابري احلوكمااا  ب ااافل ةاااردي 
 ويتي . االستصالحاألولوي  على احلفظ أو  ُرَن  ،مةل توسيا الن اط االقتصادي ،عوامل أخرى

ماان شااتن إضاااة  قيماا  و   ال ااامل .  ُ ه اتباااع الااناُّ عاان طريقااميفاان  إطااايا   حتييااد أثاار تاادهوي األياضااي
 ؛االستصالح/أهدا  احلفظغ بلو النيام اإليفولوجي إىل احلواةز االقتصادي  أن تساعد على 

تواجه املناطق املدارية حتدايت شديدة يف املسلتقبل بسلبا اآلاثر التفاعليلة  )د( 
 د األمساك؛ياألراضي واستغالل مصا اتتغ  املناخ وتغ  استألداماملرتتبة على 

نشطة التألفيف من آاثر تغ  املناخ القائملة عللى األرر أق تلدعم ألميكن  )ها( 
عللى النطلا  و تطبيق التداب  الصحيحة يف املكلاق املناسلا  جرىبفعالية إذا  أهداف احلفظ

 إضافا  التاابا األمةال علاىميفان  لفايدع  الت تيط املتفامل السات دام األياضاي و الصحيح. 
 هاو أمارإجرا  مقايضات بيئيا  واجتماعيا  واقتصاادي   ولفي ميفنالتدخالت من الناحي  املفاني  

قا  يف املوثَّ  الاناُُّ  بعاض وت تمل (. حتييد أثر تدهوي األياضيعملي  و جوهر األمهي  )وهذا ه الغ
 :على ما يليالتقيي  

الطبيعة، ميكن أق تكلوق  عاللة ملن حيلت التكلفلة  األخذ حبلول  ائمة على '١'
مجيللل  جوانلللا  أ خلللذتخاصلللة إذا و أهلللداف التنميلللة املسلللتدامة،  حتقيلللقيف 

 النل ن ج اإل ليميلة/ج املشلند الطبيعليملن    لج بل   هلاألراضي يف العتبار وات  
إدارة احلضللرية املنطللق حيللت ميكللن إدارة الللديناميات بلل  املنللاطق الريفيللة و 

 ؛أكثر اسرتاتيجية لصاحلنما كلينما
بشكل صحيح،  د يكوق أحد احللول،  أ ديرالتكثيف املستدا  الذي، إذا  '٢'

 ؛ ةاإليكولوجيا ال راعيمبادئ  يف إطاراتباعه  جرىخاصة إذا و 
اإليكولوجيللة غل  احلرجيللة، واللل   للذر  الللنظموتشلج   األحيائيللةمل ارع الطا للة  '3'

ا آاثر جانبيلة عللى التنلوع البيوللوجي وو يفلة ملالتقرير من أنه ميكن أق يكوق هل
ميكلللن أق يكلللوق  ذللللو، وابتبلللاع اإلدارة السلللليمة،، ومللل  ةاللللنظم اإليكولوجيللل

 .من احلل ج ءاا ة يذائية والطا حتقيق التوازق ب  الحتياجات البيئية والغ

 (23)حتقيق أهداف التنمية املستدامةمن أجل األراضي  استصالح -جيم 
دعاات، يف مجلاا  أمااوي، مجعياا  األماا  املتداادمل للبيئاا  التابعاا  ، UNEP/EA.2/L.28يف القااراي  -27

حتقياق مان أجال  الادول األعضاا  إىل اختااذ إجارا ات، الةانيا يف دويعاا  ،لرب م  األم  املتددمل للبيئا 
كمااا أن .  حتييااد أثاار تاادهوي األياضااي توعياا  ب ااتنال املساات دةات وبلااوغأهاادا  التنمياا  املسااتدام  
بر م  األما   ،UNEP/EA.2/Res.24يف قراياها دعت، يف مجل  أموي، قد مجعي  األم  املتددمل للبيئ  

أةضاال املمايسااات  تقاساا  ريبغياا  تيساااتفاقياا  مفاةداا  التصاادر إىل إىل تقااد  الاادع   املتداادمل للبيئاا 
 حتساااني إدايمل  ااااطرمبفااار مااان أجااال  حتاااذيروتنفياااذ أطااار اسااا اتيجي  ونيااا   مااان أجااال اساااتددا 

 اجلفا . والتفّيف مااألياضي،  واستصالح، وحتقيق اإلدايمل املستدام  لألياضيالفواي ، 
__________ 

 .8سه، املرجا نف (23)
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 لفريااق أعمالااها للفريااق الاادويل املعااين املااوايد، واصاالعلااى طلاا  اللجناا  التوجي ياا   وبنااا    -28
ةات  اإلمفاا ت املعناون " إصاداي هاذا الفرياق من اوي بعاد و  .األياضياستصالح ب تن األياضي و 

 Unlocking the Sustainable) "نياااا  التقياااي  واساااا اتيجياته وأدواتااااه - املساااتدام  ملااااوايد األياضاااي

Tools and Strategies Systems, Evaluation –Resources  Land of Potential)(24) ، اشاار هااو
األياضااي ماان أجاال حتقيااق  استصااالح ب ااتنتففااري  ويقاا إعااداد ترمااي إىل عملياا   وجلنتااه التوجي ياا 

األياضااي ومجيااا أهاادا   استصااالحهبااد  توساايا نتاااق الاروابط بااني  أهادا  التنمياا  املسااتدام ،
اساتجاب مؤلفاو الفصاال وقاد .  ا  هاذ  الاروابط واستف ااة ا والتتكياد علي ااةو التنميا  املساتدام  

يف  أُطلِّااق الفريااق الاادويل املعااين املااوايدماان  إلعااداد ويقاا  التففااري هااذ  لناادا  مفتااوح اختااريواالااذين 
هيئاا  الحقاا   دعاا هاذا الفرياق، 13-م أ/21و 13-م أ/18 املقاريينلتنفياذ و . 2018أوائال عاام 

األياضااي ماان أجاال  حاستصااالب ااتن  15-3الفصاال إىل إعااداد التفاعاال بااني العلااوم والسياسااات 
محاياااا  واسااااتعادمل وتعزيااااز اساااات دام الااااني   التنمياااا  املسااااتدام : ماااان أهاااادا  15اهلااااد  حتقيااااق 

اإليفولوجياااا  األيضااااي ، وإدايمل الغاااااات ب اااافل مسااااتدام، ومفاةداااا  التصاااادر، ووقااااف تاااادهوي 
 ".وعف، ا اه مااألياضي وةقدان التنوع البيولوجي 

لاوم والسياساات هاذ  احلاجا  عان طرياق حتدياد عضاوين هيئا  التفاعال باني الع وقاد تناولات -29
حتيياااد أثااار تااادهوي جماااال يف ةنياا  خاااربمل  ولااادي ما (25)مياااةالن بلااادا  متقاادما  وبلااادا   مياااا  ، أعضاااائ اماان 

 2018يف أوائال عاام  جرى تفليف مااتدهوي األياضي وأهدا  التنمي  املستدام ، جمال و ، األياضي
، اللاذين حاددمها الفرياق الادويل املعاين املاوايدلازمين واإلجارا ات لرطااي ا املذكوي وةقا  بوضا الفصل 

 وبر م  األم  املتددمل للبيئ . هذا الفريقوحتت قيادمل أعضا  

االعتباااي هيئاا  التفاعاال بااني العلااوم والسياسااات يف  وضااعتهااذا الفصاال،  إعاادادأثنااا  و  -30
نفيااذ اإلطاااي املفاااهيمي العلمااي األدلاا  الناشاائ  عاان ت ةضااال  عااناملن ااويات احلديةاا  ذات الصاال ، 

هيئ  التفاعل، وتقرير اتفاقي  األم  املتدادمل ملفاةدا   وضعتهالذي  (26)لتدييد أثر تدهوي األياضي
امل اااااييا والااااربام  القائماااا  املرجعياااا  ، و(27)عاااان التوقّعااااات العاملياااا  املتعلقاااا  األياضاااايالتصاااادر 

ا ليا  العامليا  التابعا  التفاقياا   وضااعت االايت  (28)تديياد أثاار تادهوي األياضايالتدويليا  ةيماا يتعلاق ب
تقريار  وعانوالت ااوي ماا مرةاق البيئا  العامليا ،  هذ  االتفاقيا مفاةد  التصدر التعاون ما أمان  

املنتااادى احلفاااومي الااادويل للعلاااوم ’، الصاااادي عااان واستصاااالح ا تااادهوي األياضااايب املتعلاااقالتقياااي  
__________ 

 _https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7708/-Unlocking_the_sustainable>الااااااااااارابط:  (24)

potential_of_land_resources_Evaluating_systems,_strategies_and_tools_Summary_for_policymakers

-2016Unlocking_the_Sustainab.pdf?sequence=3&isAllowed=y>. 
يسااّل  الفريااق الاادويل املعااين املااوايد أبن تصااّوي األيذ معّقااد ومتباااين ولااذل  الااتم، الفريااق عاان قصااد إساا امات  (25)

من أكادمييني ومففارين مان مجياا أ اا  العاا. لضامان أن تفاون منياويات البلادان املتقدما  والبلادان الناميا  ممةَّلا  
 يف كل ةصل من الفصول.

 .19املرجا نفسه،  (26)
  رابط: ال (27)

<https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-09/GLO_Full_Report_low_res.pdf>. 
السياساات التابعا  التفاقيا  مفاةدا  التصاّدر إبجارا  اساتعراذ قام ااربا  العاملون ما هيئ  التفاعل بني العلوم و  (28)

  علمي للقائم  املرجعي . وميفن االطالع على هذ  القائم  على الرابط: 
<https://knowledge.unccd.int/knowledge-products-and-pillars/access-capacity-policy-support-

technology-tools/checklist-land>. 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7708/-Unlocking_the_sustainable_%0bpotential_of_land_resources_Evaluating_systems,_strategies_and_tools_Summary_for_policymakers-2016Unlocking_the_Sustainab.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7708/-Unlocking_the_sustainable_%0bpotential_of_land_resources_Evaluating_systems,_strategies_and_tools_Summary_for_policymakers-2016Unlocking_the_Sustainab.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7708/-Unlocking_the_sustainable_%0bpotential_of_land_resources_Evaluating_systems,_strategies_and_tools_Summary_for_policymakers-2016Unlocking_the_Sustainab.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7708/-Unlocking_the_sustainable_%0bpotential_of_land_resources_Evaluating_systems,_strategies_and_tools_Summary_for_policymakers-2016Unlocking_the_Sustainab.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7708/-Unlocking_the_sustainable_%0bpotential_of_land_resources_Evaluating_systems,_strategies_and_tools_Summary_for_policymakers-2016Unlocking_the_Sustainab.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-09/GLO_Full_Report_low_res.pdf
https://knowledge.unccd.int/knowledge-products-and-pillars/access-capacity-policy-support-technology-tools/checklist-land
https://knowledge.unccd.int/knowledge-products-and-pillars/access-capacity-policy-support-technology-tools/checklist-land
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الساتفادمل أيضاا  وهادةت إىل ا ‘خادمات الاني  اإليفولوجيا والسياسات املعين التنوع البيولاوجي و 
حتليل  ويّكزالعلوم والسياسات. يف جمال التفاعل بني عمليات احلدية  ال تتيد امن املعلومات اليت 

لتغيااااري لاألياضااااي، أي ةاااار   لتاااادهويالواثئااااق ذات الصاااال  علااااى استف ااااا  حلااااول للتصاااادي 
 .إىل أبعد حد ويد األساسيالتدويلي يف طريق  تفاعل الب ر ما هذا امل

هيئاا   تساالِّّط، ويقاا  التففااري اااصاا  الفريااق الاادويل املعااين املااوايدماان  15-3يف الفصاال و  -31
أكةرهاا تادهوي األياضاي و أكةار التارق كفاا مل ملعاجلا  أن الضو  على التفاعل بني العلوم والسياسات 

 الرامياا  إىل  نّاا لتاادابري للوياا  اسااتجاب  هرمياا  تعتااي األو هااي اعتماااد  التفاااليفةعالياا  ماان حياا  
إىل  عاااد عااان طرياااق اسااات دام اإلدايمل املساااتدام  لألياضاااي،    ماااةال  تااادهوي األياضاااي واحلاااد مناااه، 

 استصاالحالفصال أبن: )أ(  ويادةاأو إعاادمل التتهيال.  االستصاالحالتادهوي عان طرياق  ا ا عف، 
مااان  15اهلاااد   الاااوايدمل ضااامن الغااااايتجاااز  ال يتجااازأ مااان حتقياااق مجياااا هاااو األياضاااي املتااادهويمل 

 استصااالح ناا  تاادهوي األياضااي واحلااد منااه، إىل جاناا  عملياا  أهاادا  التنمياا  املسااتدام ؛ )ب( 
من أهدا  التنميا   3-15 الغاي لتدقيق حتييد أثر تدهوي األياضي ) تتي  مسايا  واضدا  األياضي، 

املساااااتدام  األخااااارى؛  حتقياااااق معيااااا  أهااااادا  التنميااااا  بينماااااا تااااادع  يف الوقااااات نفساااااهاملساااااتدام ( 
مستقبل تدقيق ل املبدأ احملوييهو  األياضيقاعدمل  واستصالحال كيز على اإلدايمل املستدام   )ج(

 ،ومحايا  التناوع البيولاوجي ،الغاذا  واملاا  وضمان ،الفقر يري يف إطاي  احلد منأةضل ومستدام، 
تُعاَرذ يف ، يق  التففري هاذ و ما الفصول األخرى من  ويف اتساقوتعزيز سبل العيش املستدام . 

وضاااا  بغياا السياساااات واألكااادمييني واملمايسااني  واضااعي  تلفااا  ماان أجاال أتّمااالت هااذا الفصاال
ماان ةوائااد م اا ك   أتهيل ااااألياضااي وإعااادمل  الستصااالح لتدقيااق أقصااى زايدمل ةيمااااساا اتيجيات 

املتعلقااا  ليف تفااااالو  واملقايضااااتلدياااامل علاااى األيذ عااان طرياااق تساااليط الضاااو  علاااى امل ااااطر ل
 2030حتقيااااق ختاااا  التنمياااا  املسااااتدام  لعااااام ماااان أجاااال األياضااااي وإعااااادمل أتهيل ااااا استصااااالح 

 املرتبت  هبا. والغاايت
ويقا  التففاري مان  7-3هيئ  التفاعل بني العلوم والسياسات يف الفصل وأس مت أيضا   -32

 مان 7اهلاد   من أجال حتقياق األياضي استصالح اااص  الفريق الدويل املعين املوايد، املعنون:
ضاامان حصااول اجلميااا بتفلفاا  ميسااويمل علااى خاادمات التاقاا  احلديةاا   أهاادا  التنمياا  املسااتدام :

 األحيائي  ألغاراذ التاقا يسلط هذا الفصل الضو  على ةر  إنتاج الفتل  و . املوثوق  واملستدام 
إلنتااااج الغاااذا ، والتاااايل تاااوةري  األياضاااي امللوثااا  غاااري املناساااب  أي ماااةال  يفيف األياضاااي املتااادهويمل، 

صاالح األياضاي. استالتاق  املتجددمل دون التاتثري علاى األمان الغاذائي، وحتقياق عائاد ماايل لادع  
 ملواج اا  تعريااا كيااف ميفاان اساات دام حماصاايل التاقاا  مةاال األع اااب املعماارمل   وهااو يعاارذ أيضااا  

علاى  ااو لوقاود اا اي اد ال با ، واحلاد مان  ااطر تادهوي األياضاي، وكيااف ميفان أن ياوةر حصاا
 تدهوي الغاات. وأن حيّدا منطاق  نييف  النبايت إنتاج الفد  حتسني و مستدام هو 

مان أجال حتقياق أهادا   األياضاي"استصالح  ويق  التففري املتعلق  مبوضوعتست لن و  -33
ب  لفااال املفتوبااا  اسااتجا البالغااا  التنااوّعمخساا  اساااتنتاجات عاماا  مااان الفصااول  التنمياا  املساااتدام "

هيئاا  التفاعاال  تاارىماان األهاادا  الساات  ع اار األوىل ماان أهادا  التنمياا  املسااتدام ، والاايت هاد  
 بني العلوم والسياسات أهنا ذات صل  اتفاقي  األم  املتددمل ملفاةد  التصدر:

 وائلد مشلرتكة كبل ة جلميل   أتهيلنلاكوق لستصالح األراضي وإعلادة ت د  )أ( 
، هااذا التقرياار الحياات هيئاا  التفاعاال بااني العلااوم والسياسااات أنإذ . أهللداف التنميللة املسللتدامة
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املنتااادى احلفاااومي الااادويل للعلاااوم ’الاااذي أجااارا   تقياااي  تااادهوي األياضاااي واستصاااالح اعلااى غاااراي 
نيار عان قصاد يف مجياا قاد ، ‘والسياسات املعين التنوع البيولاوجي وخادمات الاني  اإليفولوجيا 

ختصصاات ومنااطق جغراةيا  ذلا  عان طرياق اختيااي ماؤلفني مان أهادا  التنميا  املساتدام  وةعال 
املالحيات واالستنتاجات اليت قدم ا هؤال  املؤلفون، يغا  أهناا و العملي . هذ  للم ايك  يف  شىت

التتلعاات لالساتةماي يف استصاالح األياضاي تةاري األمل و  تتي ال من األحوال، حب جامع ليست 
 .؛وإعادمل أتهيل ا يف مجيا أ ا  العا

املشللرتكة لستصللالح األراضللي/إعادة أتهيلنللا  كللل مللن الفوائللديتفللاوت مللدى   )ب( 
أهللداف التنميللة  واملقايضللات يف هللذا الصللدد تفللاواا واسلل  النطللا   يمللا بلل واملألللاطر احملتملللة 

الحيت هيئ  التفاعل باني العلاوم والسياساات أن هاذا االساتنتاج يؤكاد احلاجا  إىل وقد  املستدامة.
تنفيااذ أهاادا  التنمياا  املسااتدام  ويتواةااق مااا النتااائ   عنااداألياضااي  اتاماال الساات دامختتاايط متف
تاادهوي ب املتعلااقتقيااي  التقرياار  الااذي يلّ اان ماان أجاال واضااعي السياساااتاملعااد ل اان املالااوايدمل يف 
 ؛2-1تقرير هيئ  التفاعل بني العلوم والسياسات عن اهلد  والوايدمل يف  واستصالح ااألياضي 

اا ملللا فتللللف الفوائلللد املشلللرتكة لعمليلللات استصلللالح األراضلللي وإعلللادة كثللل   )ج( 
النسلبية  الفوائلد ، كملا تتبلايناألراضلي الفوائد املشرتكة لستصالحعن  اختال اا كب اا أتهيلنا 
هيئ  التفاعال باني العلاوم والسياساات أن وترى  أهداف التنمية املستدامة. يما ب  ا ملكل منن

اسات م م  من حي  كيفيا  ختتايط ورويال الاربام  وامل ااييا الايت حتااول هذا االستنتاج له انعف
مااا واحااد أو أكةاار ماان أهاادا  التنمياا  االقاا ان معاجلاا  استصااالح األياضااي أو إعااادمل أتهيل ااا 

الفقاااار عاااان طريااااق  خبصااااو  مااااةال  الفوائااااد امل اااا ك  لعملياااا  االستصااااالح )ةاملسااااتدام  األخاااارى: 
األياضاي كاذل ، بديجا  أقال،  أن ةوائد األيذ املستصَلد  و الدخل( تتدقق على الفوي يف حني

 ؛كةريمل لفي تتدققسنوات أو عقود   مروياليت أعيد أتهيل ا قد تتتل  
 أمللراا ج املَشللاهد الطبيعيللة،  للا يف ذلللو اسللتنداف السللتثمارات،  هلليشللكل  )د( 

 األراضللي. أتهيلللوإعللادة يف زايدة العائللد اإلمجللات لسللتثمارات استصللالح األراضللي  أساسللياا 
قاائ  علاى الاني  ال امل ااهد التبيعيا الحظ هيئا  التفاعال باني العلاوم والسياساات أن اتبااع هنا  وت

واإلدايمل املتفاملاا   ،، والت تاايط املتفاماال الساات دام األياضااي(29)البيئياا  املتفاملاا  - االجتماعياا 
مفيااد  هااو أماار ياضااي،لألياضااي، علااى الندااو املبااني يف اإلطاااي املفاااهيمي لتدييااد أثاار تاادهوي األ

هنا  امل ااهد كماا أن .  وإعاادمل أتهيل اااستةمايات استصاالح األياضاي  علىلتدقيق أقصى عائد 
ار التبيعيا    يفاون مان املاارجَّ الايت  امل ا د التبيعاايتوجياه االساتةمايات إىل تلاا  األجازا  مان ييسِّّ

 أن يستمر االنتعاش؛ ةي ا احملتملمن يفون  واليتأن تستجي ، 
 إعلللدادالكميلللة والنوعيلللة،  لللا يف ذللللو )إعلللداد النملللاذ   كلللن للنمذجلللة مي )ها( 

، أق تسلللاعد يف توجيللله السللللتثمارات الص للللع د ملللن احملللللي إ  العللللامليالسللليناريوهات، عللللى 
التااازي والفوائااد أوجااه التففااري إىل التداادايت احملتملاا  الاايت تواجااه حتقيااق ويقاا  ت ااري و  .املسللتقبلية

__________ 

تعزيااز وصايان  الاني  اإليفولوجياا  يعتماد ةقاط أن  مسابقا  لااي،اإليفولاوجي  - يفا ذ ساياق النياام االجتماااعي (29)
و/أو عفاا،  تقلياال ناا  و/أو بغياا  علااى املباااديات ذات الاادواةا السياسااي   لألياضااي الاايت تعماال ب اافل جيااد

لااااني  اماااان مديري/مؤسسااااات األياضااااي ضاااامان ايتباااااط الب اااار  ا أيضااااا  يتتلبااااأن تاااادهوي األياضااااي، باااال ا ااااا  
بففااااا مل ةيمااااا بااااني األوقااااات حلقااااوق واالمتيااااازات ا توزيااااا ا وتقاااادير قيمت ااااا عاااان طريااااقاإليفولوجياااا  والعناياااا  هباااا

 .<https://doi.org/10.1016/j.envsci.2018.07.003>انير الرابط:  .اكنواألم

https://doi.org/10.1016/j.envsci.2018.07.003
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مبااديات التنميا   يف حادود التنمي  املستدام  بساب  املادى الاذي ريال ألهدا  املمفن  امل  ك  
الااايت روهلاااا نفااا، احلفومااا  أو الوكالااا   ةداااىت امل ااااييا)علاااى سااابيل املةاااال،  أن تفاااون متجزِّئااا إىل 

هاو ماا ياؤدي إىل (، و يف كةاري مان األحياان أن تفاون غاري منسَّاق احلفومي  أو اجل ا  املا ا  ميفان 
يف هااذا الصاادد، تالحااظ هيئاا  التفاعاال بااني و ال لاازوم هلااا.  إجاارا  مقايضاااتإىل و تقييااد االبتفاااي 

تفاقيا  ال (30)‘التوقّعات العاملي  املتعلقا  األياضاي’يف  الوايدملالعلوم والسياسات أن السيناييوهات 
ماان  الااذي أعااد  (31)2019لعااام توقعااات املااوايد العاملياا  املل ّاان املتعلااق بويف مفاةداا  التصاادر 

وتتبيااق مناااذج  إعاادادالفريااق الاادويل املعااين املااوايد هااي مةااال علااى قااومل  عي السياساااتأجاال واضاا
تتدقق سااالعواماال املتفاعلاا  الاايت حتاادد إىل أي ماادى  وتتبّااا تعقياادمتفاملاا  للمساااعدمل يف هيفلاا  
 .األياضي وإعادمل أتهيل االفوائد امل  ك  الستصالح 

أهدا  التنمي  من  17اهلد  أيضا  أن  الحيت هيئ  التفاعل بني العلوم والسياساتو  -34
يف  وهاو اهلاد  املعاروذ"، إقام  ال راكات من أجل حتقيق أهدا  التنمي  املساتدام املستدام  "

علاى مادى عمار العمال ممتادمل مساتفادمل" عمليا   ديوساا  " يقادِّمالتففاري،  ويقا مان  17-3الفصل 
أيضا  أسااس  يوجد، الذي ينبغي تعّلمهري يف جمال احلفظ والتنمي ، تؤكد على أنه بينما يوجد الفة

باين علي اا مجياا اجل اات الفاعلا  امل اايك  يف استصااالح متاني للممايساات اجليادمل الايت ميفان أن تَ 
الايت ن أحد التدادايت أبهيئ  التفاعل بني العلوم والسياسات وسّلمت األياضي وإعادمل أتهيل ا. 

ستصااالح األياضااي وإعااادمل أتهيل ااا الرئيسااي  لمباااديات اللحتقيااق أقصااى قاادي ماان الفوائااد  تواجااه
اااقالعااا. هاااو حمدودياا   حااول يف املبااادو واملعاااايري  الاا ابط واالةتقااااي إىلةيمااا بين ااا،  التواصاال املنسَّ

اا بااني هاااذ  املبااااديات ةيماااا إقامااا  شااراكات  وماان األماااوي األساسااي ه تنفياااذها. األساسااي  الااايت توجِّّ
 املباادو واملعاايريون ارت  أعاّدت الايت ،ح اإليفولاوجيصاالوتعاوهنا ما املنيمات، مةال مجعيا  اإل

 .(32)مفتوح  لتدسين ا ت اويي واليت أطلقت عملي   2016يف عام 

 الستنتاجات والتوصيات -رابعاا  
هيئلللة التفاعلللل بللل  العللللو  والسياسلللات سلللتة اسلللتنتاجات رئيسلللية ملللن  تاستأللصللل -35

املعللاب ابلتنللوع البيولللوجي وخللدمات  املنتللدى احلكللومي الللدوت للعلللو  والسياسللات’تقييمللي 
وهللللي ‘ الفريللللق الللللدوت املعللللاب ابملللللوارد’ور للللة التفكلللل  اللللل  أعللللدها و  ‘الللللنظم اإليكولوجيللللة

 الراميلللة إ  جتن لللاجبنلللود اتفا يلللة األملللم املتحلللدة ملكا حلللة التصلللحر  اسلللتنتاجات ذات صللللة
ق تقلللد  وضلللما ،واحلفلللال عللللى سلللبل العلللي  ،تلللدهور األراضلللي واحللللد منللله وعكللل  اجتاهللله

ومحايلللة التنلللوع البيوللللوجي، وابلتلللات دعلللم التطلعلللات الوطنيلللة  ة،خلللدمات اللللنظم اإليكولوجيللل
 :الستنتاجات ما يلي . وتشمل هذه٢٠3٠لتحقيق أهداف التنمية املستدامة حبلول عا  

__________ 

 .28املرجا نفسه،  (30)
 .<https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook>الرابط:  (31)
 -https://www.ser.org/page/SERStandards/International-Standards-for-the-Practice-of-Ecological>الاااااارابط:  (32)

Restoration.htm>. 

https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook
https://www.ser.org/page/SERStandards/International-Standards-for-the-Practice-of-Ecological-%0bRestoration.htm
https://www.ser.org/page/SERStandards/International-Standards-for-the-Practice-of-Ecological-%0bRestoration.htm
https://www.ser.org/page/SERStandards/International-Standards-for-the-Practice-of-Ecological-%0bRestoration.htm
https://www.ser.org/page/SERStandards/International-Standards-for-the-Practice-of-Ecological-%0bRestoration.htm
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ملللن يكلللوق ل السللللأل لضراضلللي، يلللمللل  تسلللارع وتللل ة التحو : ١السلللتنتا   )أ  
 كل يللةوسللبل العللي  بطريقللة   الللنظم اإليكولوجيللةلللوجي وخللدمات الضللروري محايللة التنللوع البيو 

 هذا سوف يتطلا:و . واسرتاتيجية متكاملة
ابلللل  عنصلللر هلللي حتييلللد أتلللر تلللدهور األراضلللي عمليلللة العلللرتاف أبق إدارة  '١'

عن  هذه العمليةينبغي وض  سياسات مناسبة لدعم تنفيذ  وهكذا. األمهية
تلللدخالت الاللللرتابني بللل  ه أوجلللرؤيلللة وطنيلللة مشلللرتكة بشللل ق األخلللذ بطريلللق 

تحييللد أتللر تللدهور األراضللي )اإلدارة املسللتدامة لضراضللي وإعللادة املتعلقللة ب
 ؛يهأتهيل األراضي/استصالحنا  وحفظ التنوع البيولوجي/احلفال عل

األراضي يف مجيل  القطاعلات،  لا يضلمن افلاذ  اتتكامل فطيني استألدام '٢'
واحملليللة وطنيللة الوطنيللة ودوق لا ليميللة و اإل ليميللة ودوق التللرزر اإلإجللراءات 

وخللدمات  ،بلل  حتييللد أتللر تللدهور األراضللي، واللل  حتمللي التنللوع البيولللوجي
 وسبل العي ؛ النظم اإليكولوجية

يف هلللذه  والسلللكاق احملليللل  السلللكاق األصللللي اإلدملللا  املننجلللي ملعلللارف  '3'
الشللعوا األصلللية وااتمعللات احملليللة إ  جانللا  إشللراكعللن طريللق العمليللة 

حتييلللد أتلللر عمليلللة اء وأصلللحاا املعلللارف اآلخلللرين يف فطللليني وتنفيلللذ اخلللل  
تللللدهور األراضللللي مللللن أجللللل محايلللللة التنللللوع البيولللللوجي وخللللدمات اللللللنظم 

 اإليكولوجية وسبل العي ؛
إجلللراءات سياسلللاتية مرتبطلللة  لللا تشلللمل و وضللل  أطلللر للسياسلللات الوطنيلللة  '4'

ضللماق ة بغيللاإلنتللا  وأطللاس السللتنالك  ونظللماألراضللي  ملسللتعميليحللوا   
دارة اإليف ممارسات ابلستثمار األراضي على املدى الطويل  مستعميلي  يا 

 ضراضي وتكرار التجارا الناجحة؛ملستدامة لا
النساء والشباا يف ضماق اإلدارة الفعالة  تؤد يهالعرتاف أبق الدور الذي  '5'

سياسلللللات تضلللللمن التألطللللليني املتكاملللللل  إلجيلللللاد جلللللوهريأملللللر  لضراضلللللي
الللللنظم محايللللة التنللللوع البيولللللوجي وخللللدمات بغيللللة راضللللي األ اتلسللللتألدام

 وسبل العي ؛ اإليكولوجية
تللداب  تنظيميللة  عالللة تللربني بلل  أتتلل   قللداق  تتلليحوضلل  سياسللات وطنيللة  '6'

األ سلل   ابلسللتناد إ تللدهور األراضللي  اتالتنللوع البيولللوجي العللاملي وإشللار 
 واملعارف احمللية؛ومعارف السكاق األصلي   العلمية

حتييد أتلر تلدهور األراضلي:  جراءاتعلى التسلسل اهلرمي إل الت كيد زايدة '7'
علللى الت كيللد تللدهور األراضللي، وخاصللة اجتللاه عكلل   < تقليللل < جتنللا

 التداب  الرامية إ  جتنا تدهور األراضي؛
جيلللا تطلللوير القلللدرات الوطنيلللة ودوق اإل ليميلللة واإل ليميلللة  :٢السلللتنتا   )ا  

مارسات األخذ  ال  تشج  على  الختياراتمن أجل تيس  تقييم إمكاانت األراضي بغية 
 :ما يلي هذا سيتطلاو أ ضل لستألدا  األراضي تدعم حتقيق حتييد أتر تدهور األراضي. 
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عاملية وأنه ل يوجد حلل  عوامل دا عةالعرتاف أبق تدهور األراضي حتركه  '١'
 الص لع دعللى هلذا التدهور لستجاابت بش ق ا يصلح جلمي  احلالتواحد 

 الوطاب ودوق اإل ليمي واإل ليمي؛
احمللي ال   الصعيدتدهور األراضي على املتعلقة بتدخالت الالعرتاف أبق  '٢'

بطريقللة منفصلللة عللن  تواجلله خطللر التنفيللذ لللياحملنطللا  العلللى  إلتنفللذ  ل
 الصلللعيدينوالضلللغوس الناشلللئة علللن  لللوى السلللو  عللللى  العواملللل الدا علللة
 الوطاب والعاملي؛

فتللللف ابخلللتالف املنلللاطق  لضراضلللياف أبق اإلمكلللاانت األساسلللية العلللرت  '3'
اجلغرا ية، ما يلؤتر عللى نتلائج تلداب  استصلالح األراضلي وإعلادة أتهيلنلا. 
وهذا جيعل من األمهية  كاق تقييم إمكاانت األراضي كج ء من التألطليني 

 األراضي  بل أي استثمار؛ اتاملتكامل لستألدام
تقيلليم ورصللد إمكللاانت األراضللي املتعلقللة بوطنيللة سلليتطلا تطللوير القللدرات ال '4'

احلكوميلللة   والوكلللالتشلللراكات متعلللددة املؤسسلللات )مثلللل اجلامعلللات وجلللود 
ستثمارات يف البنية التحتية تع ز استألدا  املرا ق املتاحلة عامليلاا )مثلل القيا  ابو 

مرا بلة األرر،  مثلل) والتكنولوجيلاتة والتحليليلة  واملنتجلات ياحلوسلباملرا ق 
 ؛(33)سلسلة السجالت املغلقة  وتكنولوجيات، واملعلوماتية اجلغرا ية

للج خاصللة بكللل بلللد لتقللد  حلللول ملشللاكل تللدهور األراضللي، ملل   '5' وضلل    
 أيضلاا  ولكلن األراضليحملية للي   قلني يف  اعلدة  بوجود تبايناتالعرتاف 

للمجتملللل ، وأق تللللروة مللللن  يمللللة األرر اللللل  تعمللللل بفعاليللللة  مللللا متث للللله ي
والسللللكاق السللللكاق األصلللللي  نظللللم معلومللللات مللللن املسللللتمدة ات املعلوملللل
 اتم ؛ابلنسبة إ  االقيمة  هذهستكوق أساسية للحفال على  احمللي 

 اضللليعللللى  اعلللدة األر  النسلللاء هلللن املشلللر ات الرئيسلللياتالعلللرتاف أبق  '6'
 األراضلليدعللم دور املللرأة يف تقيلليم ورصللد إمكللاانت  لل ق العامليللة، وابلتللات 

 حامسة لتحقيق أهداف حتييد أتر تدهور األراضي؛ ية ذا أمهكوق يس
تطلوير  لدرا ا اخلاصلة الرامية إ  ج إ ليمي لدعم اجلنود القطرية اعتماد  ه  '7'

بشلل ق  عر للة املعلللى تقيلليم ورصللد إمكللاانت األراضللي، األمللر الللذي يتطلللا 
ملن أجلل  مصلارف بيلاانت واستحداثكيفية  نم املؤشرات واستألدامنا، 

الجتاهلات والتقللد  و تقيلليم احلاللة عللى وتطللوير القلدرات السياسلات،  رسلم
  و حتييد أتر تدهور األراضي؛

حتييللد أتلللر تللدهور األراضللي علللن عمليللة ميكللن تع يلل  حتقيلللق  :3السللتنتا   )   
طريلق تللد قات وأطلاس وممارسللات السلتنالك واإلنتللا  املسلتدامة إذا كانللت اآلليلات القائمللة 

ابألرر مرتبطللة تللد قات السلتنالك   للا جيعللمتكامللة  قامسنللاوتصلنيفنا وتجلمل  املعلومللات 
 :ما يلي هذا سوف يتطلاو . جيري استنالكهال  تنتج ما 

__________ 

  الرابط:  (33)
<http://stapgef.org/sites/default/files/publications/STAP%20report%20on%20Novel%20Entities 

%20-%20web.pdf>. 

http://stapgef.org/sites/default/files/publications/STAP%20report%20on%20Novel%20Entities%20-%20web.pdf
http://stapgef.org/sites/default/files/publications/STAP%20report%20on%20Novel%20Entities%20-%20web.pdf
http://stapgef.org/sites/default/files/publications/STAP%20report%20on%20Novel%20Entities%20-%20web.pdf
http://stapgef.org/sites/default/files/publications/STAP%20report%20on%20Novel%20Entities%20-%20web.pdf
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السلتنالك وممارسلات العرتاف أبق التد قات املسلتدامة لسالسلل وأطلاس  '١'
واسللللتألدا  اإلنتللللا ، عللللن طريللللق أطللللاس السللللتنالك الفللللردي املللللنألف ، و 

اإلسلللللكاق والنقلللللل واللللللنظم يف ملتجلللللددة لطا لللللة املنألفضلللللة وامسلللللتوايت ا
ميكللن أق تسللنم يف حتقيللق حتييللد أتللر تللدهور األراضللي هللي أمللور الصللناعية 

 واحمللي؛ اإل ليمي ودوق اإل ليمي والوطاب ودوق الوطاب الص ع دعلى 
تلد قات  يلا  ورصلد ال  ميكن  لا كيفية الالعرتاف أبق التقد  احملرز يف  '٢'

ملللن ألرر يتللليح  رصلللة لواضلللعي السياسلللات السلللتنالك واإلنتلللا  وحاللللة ا
 أق ما ميكن  ياسه ورصده ميكن إدارته بطريقة أكثر استدامة؛حيت 

ملن أهلداف  ٨-١٢ والغايلة 3-١5 الغايلة املتعللق بتحقيلقتكامل العملل  '3'
الللذي يسللعى إ  ضللماق حصللول النللا  يف مجيلل  أ للاء و التنميللة املسللتدامة 

ابلتنميللللة وأطللللاس العللللليه  ة العللللاى علللللى املعلومللللات واملعلللللارف ذات الصللللل
 ؛املستدامة يف  ل النسجا  م  الطبيعة

املعلوملللات  وتصلللنيف وتقاسلللمواسلللتألدا  آليلللات جلتلفلللة جلمللل   اسلللتحداث '4'
حتييلد أتلر تلدهور األراضلي علن عملية  وائد حتقيق ش ق زايدة الوعي ب لغرر

علن طريلق أهلداف التنميلة املسلتدامة و ملن  3-١5حتقيلق الغايلة طريق رصد 
أهللداف مللن  ٨-١٢ الغايللةر الللذي يتعلل  حتقيقلله ملل   يللا  مؤشللرات التللرز 

املللادي سللتنالك الالبصللمة املاديللة للفللرد الواحللد، و  يالتنميللة املسللتدامة، وهلل
 احمللي للناتج احمللي اإلمجات؛ والستنالك املادي، الواحدلفرد احمللي ل

التعللليم و  التعللليم مللن أجللل املواطنللة العامليللة،و تشللجي  السياسللات التعليميللة،  '5'
واسلتألدا  معلارف السلكاق األصللي  والسلكاق  ،من أجل التنمية املستدامة

علي   وسلبلخيلارات  تتليحالل   األراضلييف أنشطة حتييد أتر تدهور  احمللي 
 بديلة جلمي   طاعات وجمموعات ااتم ،  ا يف ذلو متك  املرأة؛

اجتلاه تلدهور األراضلي ميكن زايدة الل خم العلاملي  لو عكل   :4الستنتا   )د  
ستصلالح األراضلي الرئيسلية لبلادرات املب   يما  وتقاسم املعارفعن طريق زايدة التواصل 

 :ما يلي العاى، وهو ما ميكن حتقيقه عن طريق حولإطال نا  جرىوإعادة أتهيلنا ال  
بل  هلذه املبلادرات الرئيسلية للتغللا  يملا آلية لتع ي  التواصل  استحداث '١'

تلداب  اجلاريلة الود احلالية يف تقاسم املعر ة املؤسسية بشل ق نطلا  على القي
 ستصالح األراضي وإعادة أتهيلنا ومداها املكاين وحالتنا؛ل

نشلللطة استصلللالح األراضلللي وإعلللادة ألاملكلللاين  البيلللاانت بشللل ق امللللدىجتميللل   '٢'
اللللدرو  املسلللتفادة هلللذه األنشلللطة وتقاسلللم العلللاى وحاللللة  عللللى نطلللا أتهيلنلللا 

 - اجتماعيلة اا عت  األرر نظملالتدخالت ال  تَ  املستمدة منلنجاح و صص ا
 إيكولوجية متكاملة؛

تلبية احتياجات بناء القلدرات البشلرية اهلادف إ  تشجي  العمل املتضا ر  '3'
والتكنولوجيللللة واملاليللللة مللللن أجللللل تشللللجي  افللللاذ امل يللللد مللللن اإلجللللراءات 

 لستصالح األراضي وإعادة أتهيلنا؛
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جمموعلللة دنيلللا ملللن املبلللادئ التوجينيلللة أق وضللل  ملللن شللل ق : 5ا  السلللتنت )هل  
العلاى إ   عللى نطلا ضماق سعي مبادرات استصالح األراضي وإعادة أتهيلنا  علىساعد ي

جمموعللة مشللرتكة مللن  تلللأل  اإليكولوجيللة اللل   - مللن الفوائللد الجتماعيللة جمموعللة دنيللاحتقيللق 
ؤدي تاضي وإعادة أتهيلنا، وال  بدورها  د ستصالح األر لتداب  السليمة لاملعاي  نتيجة ل

وتع ي  احلوار التعلاوين ملن  ب  مبادرات الستصالح والت هيل الرئيسية حتقيق ترابني أك إ  
 ق؛ يد من العمل املنسيف حتقيق مأجل 

حتقيلللق  وائلللد مشلللرتكة يف مبلللادرات  إمكلللاانت يتطللللا حتسللل  :6السلللتنتا   )و  
الفعليللة أو احملتملللة اللل  ميكللن أق تنشلل    نللم املقايضللات يلنللااألراضللي وإعللادة أتهاستصللالح 
 الوتيقلللللللللة ابلكاملللللللللل يفموتيفلللللللللق هلللللللللذا التحلللللللللدي و . توجيللللللللله هلللللللللذه املقايضلللللللللاتووسلللللللللائل 

ICCD/COP(14)/CST2  الوتيقة يف مواجنته موتيفقج     أق أحد ، يف ح ICCD/COP(14)/6. 
 لد  ،مؤمتر األطرافإ  ستقبل إعداد مشروع مقرر بش ق تقد  التقارير يف امل بغيةو  -36

يف النظر يف الستنتاجات  لجنة العلم والتكنولوجياالدورة الرابعة عشرة لترغا األطراف يف 
 والتوصيات التالية املوجنة  و السياسات:

عملية حتييلد أتلر تلدهور تشجي  البلداق األطراف على إدما   :١التوصية  )أ  
محايلة التنلوع بغية القطاعات بطريقة متكاملة  امتداد علىيف السياسات والتألطيني  األراضي

 :ما يلي وسبل العي ، عن طريق النظم اإليكولوجيةالبيولوجي وخدمات 
حتييلد  لعمليلةفوائلد اإلجيابيلة بشل ق الاللدعوة نشلاس إذكاء الوعي وتشلجي   '١'

حتقيق أهداف التنمية املسلتدامة يف  طاعلات من أجل أتر تدهور األراضي 
 متعددة؛

 و يملا بيننلاي  القلدرات املؤسسلية واملعلارف يف القطاعلات ذات الصللة تع   '٢'
دوق  الص لع دحتييد أتلر تلدهور األراضلي عللى عملية من أجل تعميم وتنفيذ 

 الوطاب والوطاب ودوق اإل ليمي واإل ليمي؛
تشجي  نقاس التصلال الوطنيلة التابعلة لتفا يلة مكا حلة التصلحر واتفا يلة  '3'

تفا يللة تغلل  املنللاخ، وكللذلو مكاتللا اإلحصللاء الوطنيللة التنللوع البيولللوجي وا
التفا لات ل التابعلة ونقلاس التصلالاملسؤولة عن أهداف التنمية املسلتدامة 

قة دعم األنشطة املنسيف على تعددة األطراف األخرى ذات الصلة، املالبيئية 
 لتنفيذ تداب  حتييد أتر تدهور األراضي؛

، املصلللحة جانللا اجلنللات صللاحبة الواسللعة النطللا  مللنشللاركة املتشللجي   '4'
ملديري األراضلي،  للا يف ذللو الشلعوا األصللية وااتمعللات  والل  تشلمل

يف سياسللللات  ،احملليللللة،  ضللللالا عللللن اخللللل اء وأصللللحاا املعللللارف اآلخللللرين
 حتييد أتر تدهور األراضي؛عملية وفطيني وتنفيذ 

 يلةهلرم تشجي  البلداق األطراف أيضاا عللى توتيلق مجيل  املسلتوايت الثالتلة '5'
 وخاصللةتحييللد أتللر تللدهور األراضللي واإلبللال  عننللا، املتعلقللة بسللتجابة ال

 التداب  الرامية إ  جتنا تدهور األراضي؛
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يف شلللراكة مللل  الشلللركاء التقنيللل   ،تشلللجي  البللللداق األطلللراف :٢التوصلللية  )ا  
تقيلللليم علللللى تطلللوير القللللدرات الوطنيلللة ودوق اإل ليميللللة واإل ليميلللة ل ،وامللللالي  ذوي الصللللة

الل  تشلج  عللى حتسل  ممارسلات اسلتألدا   الختيلاراتإمكاانت األراضي من أجل تيس  
 :ما يلي حتييد أتر تدهور األراضي، عن طريقعملية األراضي ال  تدعم حتقيق 

دعللوة الفريللق الللدوت املعللاب ابملللوارد والفريللق الستشللاري العلمللي والتقللاب  '١'
عمللللل ملللل  هيئللللة التفاعللللل بلللل  العلللللو  لإ  املر للللق البيئللللة العامليللللة التللللاب  

بشلللل ق تقيلللليم ورصللللد إمكللللاانت  إرشللللاداتوضلللل  مللللن أجللللل والسياسللللات 
املتعلقلة رشلادات اإل ائمة على أسا  علملي ومتوا قلة مل  تكوق األراضي 

 تحييد أتر تدهور األراضي؛ب
،  ا يف ذللو نظلم املعر لة  عالا  تشجي  دمج البياانت واملعلومات املوجودة '٢'

األراضي على مجيل  املسلتوايت  اتعمليات فطيني استألداماملألتلفة، يف 
 ال  تدعم حتقيق حتييد أتر تدهور األراضي؛

إجلللراء عللللى ، ما يكلللوق مناسلللباا تع يللل  القلللدرات الوطنيلللة واإل ليميلللة، حسلللب '3'
املعلارف العلميللة ومعللارف  أتخللذ يف احلسللباقتقييملات إلمكللاانت األراضلي 

 مللن أجللل تنفيللذ عمليللة سللواءالى عللل السللكاق األصلللي  وااتمعللات احملليللة
 حتييد أتر تدهور األراضي؛

تشلجي  التعلاوق بل  الشلمال واجلنللوا و يملا بل  بللداق اجلنلوا والتعللاوق  '4'
السللللكاق الثالتللللي الللللذي يللللدعم التكنولوجيللللا واملعللللارف العلميللللة ومعللللارف 

حتقيلق حتييلد أتلر ملن أجلل وغ ها من القدرات  األصلي  وااتمعات احمللية
 راضي؛تدهور األ

علن  عمليلة حتييلد أتلر تلدهور األراضليإمكلاانت حتقيلق  حتس  :3التوصية  )   
وهللو  ،اسللتنالكه جيللرينللتج مللا ابألرر اللل  ت   ربطللاا مننجيللاا ربللني تللد قات السللتنالك  طريللق

 :ينطوي على ما
تع يل   بكيف ميكناملعلومات من أجل إذكاء الوعي  وتصنيف وتقاسم مج  '١'

أتللر تللدهور األراضللي علن طريللق تللد قات وأطللاس   وائلد حتقيللق عمليللة حتييلد
 وممارسات وتكنولوجيات الستنالك واإلنتا  املستدامة؛

 إ  أدىن حلللد ملللن تقليلللللتشلللجي  البللللداق األطلللراف عللللى حتديلللد آليلللات ل '٢'
والبيئيللة الضللارة اللل  تللؤدي إ  تللدهور  والجتماعيللةال تصللادية  التلل ت ات

 ؛األراضي يف البلداق األطراف األخرى
اإلدارة على  رارات مستن ة بش ق   ائمة األخذ ابختياراتمتك  املرأة من  '3'

الوصللول إ  إمكانيللة  عللن طريللق ،السللتنالكوأطللاس  لضراضللياملسللتدامة 
 ؛على  و واف   املعلومات

كيفيللللة أتتلللل  أطللللاس   بشلللل قيف املنللللاطق احلضللللرية وشللللبه احلضللللرية  التوعيللللة '4'
لصللعيد احمللللي إ  الصللعيد العللاملي انطال للاا مللن االسللتنالك علللى األراضللي 

 ؛الستنالكبش ق  األخذ ابختيارات مستن ةتيس   بغية



ICCD/COP(14)/CST/4 

GE.19-11391 24 

سلسللة اإلنتلا   علن طريلقهلدر األغذيلة و قلدا ا  للحلد ملنحتديلد آليلات  '5'
السللكاق األصلللي  معللارف ملل  العللرتاف أبمهيللة وتنللوع  ،والتوزيلل  أبكملنللا
 ؛املمارسات ا يف ذلو  ،والسكاق احمللي 

علللى  للو غلل  سللتألدا  الو للود ل للتصللد ي بللذل جنللود مسللتمرة تشللجي  '6'
عللللى  وملللا للللذلو ملللن أتتللل اتإزاللللة الغلللاابت  إ يلللؤدي  مسلللتدا  وهلللو ملللا

 ؛الصحة البشرية
املباشلللرة والعوامللللل  العوامللللل الدا علللةحتلللديت  ائملللة األمانللللة  أق ي طلَلللا ملللن '7'

اتفا يلة األملم غ  املباشرة لتدهور األراضي املدرجلة يف طلاذ  تقلارير  الدا عة
 ٢و ١املدرجلة يف اجللدول  العواملل تعك  كي املتحدة ملكا حة التصحر ل

 ؛لكي تعك  أتت  أطاس وتد قات الستنالك واإلنتا و 
حف  ال خم العاملي  و عك  اجتاه تدهور األراضي عن طريق  :4التوصية   د) 

وإعلللادة الت هيلللل  صلللالحالستبللل  مبلللادرات  يملللا املعر لللة  وتقاسلللمتشلللجي  زايدة التواصلللل 
 :ما يلي وال  ميكن حتقيقنا عن طريق ،العاى حول أ طلقتالرئيسية ال  

 - الفريلق العلاملي املعلاب ابمللوارد إ  القيلا دعوة الشركاء التقني  ذوي الصلة و  '١'
اخليلارات ستكشلاف اب - األمانة واآلليلة العامليلة وأق ي طَلا ذلو أيضاا من

بللادرات املبلل   يمللا تعللاوق حقيقللي ب تضللمن القيللا  ميكللن أقليللة املتعلقللة آ
العللاى، وتيسلل   علللى نطللا  لستصللالح األراضللي وإعللادة أتهيلنللا الرئيسللية
عكل  اجتلاه تلدهور الراميلة إ  الشلامل بشل ق أتتل  هلذه التلداب   التواصل

وحتديللد  ،البيئيللة - الللنظم الجتماعيللة علللى أق ت ؤخللذ يف العتبللاراألراضللي 
 ؛اهلدفلفاذ إجراءات حمددة  املطلوبةوالقدرات الحتياجات 

اإلبال  عن اتفا ية األمم املتحلدة  حتس األمانة استكشاف  أق ي طلا من '٢'
نشلللطة ألاملكلللاين  بيلللاانت علللن امللللدىجتميللل   علللن طريلللق التصلللحرملكا حلللة 

 استصلالح األراضللي وإعللادة أتهيلنلا وعللن حالللة هلذه األنشللطة علللى نطللا 
 املسلللللتمدة ملللللناملسلللللتفادة و صلللللص النجلللللاح اللللللدرو   وتقاسلللللم ،العلللللاى

 ؛عت  األرر أنظمة اجتماعية إيكولوجية متكاملةالتدخالت ال  تَ 
 اإلصللللللالحاملنظمللللللات ذات الصلللللللة مثللللللل مجعيللللللة  أق ت للللللدعى: 5التوصللللللية   ه) 

 - ذلو أيضاا من هيئة التفاعل بل  العللو  والسياسلاتطلا أق ي  و  - إ  التعاوقاإليكولوجي 
استصلللالح األراضلللي وإعلللادة علللة دنيلللا ملللن املبلللادئ لتوجيللله مبلللادرات ضلللماق وضللل  جممو  يف

اإليكولوجيللة  - مللن الفوائللد الجتماعيللة جمموعللة دنيللاحتقيللق بغيللة العللاى  علللى نطللا  تللل هيلنا
ضلللماق توا لللق هلللذه و  ،استصلللالح األراضلللي وإعلللادة تلللل هيلناملللن تلللداب  املسلللتمدة املشلللرتكة 

طللار املفللاهيمي العلمللي لعمليللة حتييللد أتللر تللدهور نللا يف اإلاملبللادئ ملل  املبللادئ املنصللو  علي
 .(35)حليازة األراضي احلوكمة املسؤولةاملبادئ التوجينية الطوعية بش ق م  و  (34)األراضي

    
__________ 

 .19املرجا نفسه،  (34)
 .<http://www.fao.org/3/a-i2801e.pdf>الرابط:  (35)
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