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موجز
كما جاا يف املقاريين /23م أ 11-و/19م أ ،12-طلا ماؤرر األطارا إىل هيئا
التفاعل بني العلوم والسياسات التفاقي األما املتدادمل ملفاةدا التصادر ،حتات قياادمل مفتا
جلنا العلا والتفنولوجيااا ،أن تتفاعاال مااا العديااد ماان ا ليااات العلميا القائما ماان أجاال تقااد
إيشادات مواضيعي واضد وحماددمل جيادا إىل جلنا العلا والتفنولوجياا ب اتن متتلباات املعرةا
التصدر.
العلمي بغي تنفيذ اتفاقي األم املتددمل ملفاةد
ّ

وطل ا مااؤرر األط ارا  ،مبقااري /21م أ ،13-إىل هيئ ا التفاعاال بااني العلااوم والسياسااات
أن تساااعد يف إعااداد ومراجع ا التقااايير العلمي ا املديج ا يف باار م عمل ااا للف ا مل 2019-2018
واليت ستُن َ ر أثنا ة مل السنتني ،وأن تق ِّّدم املراجع العلمي وغريها من أشفال الدع  ،حسابما
يفون مناسبا ،من أجل أن ت التنسيق األخرى .ومبوج هذا املقري نفسه ،طُل إىل األمني
التنفيذي اإلبالغ عن أن ت التنسايق الايت تضاتلا هباا هيئا التفاعال باني العلاوم والسياساات،
على الندو الوايد يف مرةق هذا املقري .وةيماا يتعلاق التقييماات العلميا املديجا ضامن أن ات
التنسيق احملددمل يف بر م عمل هيئ التفاعل بني العلوم والسياساات والايت نُ ارت خاالل ةا مل
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الساانتني  ،2019-2018اضااتلعت هااذ اهليئا بعماال حتليلااي وتاوليفي ماان أجاال تزويااد جلنا
العلا والتفنولوجيااا إبيشااادات موضااوعي واضااد وحمااددمل جياادا ب ااتن املعرةا العلميا اجلدياادمل
ذات الصل بتنفيذ اتفاقي مفاةد التصدر.
وتعاارذ هااذ الوثيق ا أن اات التنساايق الاايت اضااتلعت هبااا هيئ ا التفاعاال بااني العلااوم
والسياسااات اإلضاااة إىل مل اان للنتااائ الرئيسااي املتصاال اتفاقيا مفاةدا التصاادر ،وهااي
النتائ الناشائ عان التقاايير العلميا الةالثا الايت نُ ارت خاالل الفا مل  ،2019-2018مباا يف
ذلا مق حاات لفااي تنيار ةي اا جلنا العلا والتفنولوجيااا يف دويعاا الرابعا ع ارمل .وقاد ترغا
جلنا العلا والتفنولوجيااا يف النياار يف هااذ املق حااات ماان أجاال القيااام ،علااى الندااو املناسا ،
بوضا توصيات تُقدَّم إىل مؤرر األطرا .
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أولا -معلومات أساسية
 -1طلا مااؤرر األطارا إىل هيئا التفاعاال بااني العلااوم والسياسااات التفاقيا األما املتداادمل
ملفاةد التصدر (اتفاقي مفاةد التصدر) ،حتت قيادمل مفت جلن العلوم والتفنولوجيا ،ر يا
م ااا واليا ا اهليئا ا  ،عل ااى الندا او احمل اادد يف املق ااريين /23م أ 11-و/19م أ ،12-أن تتع اااون م ااا
العديد من ا ليات العلميا القائما مان أجال تزوياد جلنا العلا والتفنولوجياا إبيشاادات مواضايعي
واضااد وحمااددمل جياادا ب ااتن متتلبااات املعرة ا العلميا الالزم ا لتنفيااذ اتفاقيا مفاةد ا التصاادر.
كما دعا مؤرر األطرا  ،مبقري /23م أ ،11-اهليئات االست ايي العلمي الدوليا  ،واملؤسساات
وال بفات العلمي  ،واألوساط العلمي  ،واجل ات املعني األخرى صاحب املصلد إىل دع العمل
املنجااز يف تقااد امل ااويمل العلمي ا ماان أجاال دع ا مفانا ج اااز اتفاقي ا مفاةدا التصاادر اعتباااي
ساالت عاملي ا ذات حجي ا ب ااتن املعرة ا العلمي ا ومعاااي الساافان األصااليني والساافان احملليااني
املتعلق التصدر/تدهوي األياضي واجلفا .
 -2وطُل إىل األماني التنفياذي ،مبوجا مقاري ماؤرر األطارا /21م أ ،13-أن يقادم تقريارا
إىل الدويمل الرابع ع رمل للجن العل والتفنولوجيا عن أن ت التنسيق اليت تقوم هبا هيئ التفاعال باني
العلوم والسياساات ،علاى النداو الاوايد يف مرةاق هاذا املقاري ،خاالل ةا مل السانتني .2019-2018
وا ليات العلمي ألن ت التنسيق احملددمل يف هذا املقري هي:
املنتدى احلفومي الدويل للعلوم والسياسات املعين التنوع البيولاوجي وخادمات
(أ)
الني اإليفولوجي التابا لرب م األم املتددمل للبيئ ؛
(ب)

اهليئ احلفومي الدولي املعني بتغري املناخ؛

(ج) الفريااق التقااين احلفااومي الاادويل املعااين ال ب ا التااابا لل اراك العاملي ا ماان أجاال
ال ب اليت تتبا منيم األغذي والزياع لألم املتددمل (الفاو)؛
(د)

الفريق الدويل املعين املوايد التابا لرب م األم املتددمل للبيئ ؛

(ها)

التوقعات العاملي املتعلق األياضي التفاقي مفاةد التصدر؛

(و) املباااديمل العاملي ا للمؤش ارات املتعلق ا األياضااي ،التابع ا ل اارب م األم ا املتد اادمل
للمستوطنات الب ري .
 -3وةضال عن ذل  ،طل مؤرر األطرا  ،يف املقري /19م أ ،13-إىل هيئ التفاعل باني
توض ا ا الفوائ ا ااد والتف ا اااليف وال ا ااروط
العل ا ااوم والسياس ا ااات ،التع ا اااون الوثي ا ااق م ا ااا األمان ا ا  ،أن ّ
واإلجا ارا ات احملتملا ا إلقاما ا عالق ااات أكة اار ي يا ا ب ااني هيئا ا التفاع اال ب ااني العل ااوم والسياس ااات
واملنت ا اادى احلف ا ااومي ال ا اادويل للعل ا ااوم والسياس ا ااات املع ا ااين التن ا ااوع البيول ا ااوجي وخ ا اادمات ال ا ااني
اإليفولوجيا  ،واهليئا احلفوميا الدوليا املعنيا بتغااري املناااخ ،والفريااق التقااين احلفااومي الاادويل املعااين
ال ب ا  ،والفري ااق ال اادويل املع ااين امل اوايد م اان أج اال تت ااوير أوج ااه الت ااازي و ن ا ازدواجي ا اجل ااود.
ومبوج املقاري نفساه ،شاجا ماؤرر األطارا هيئا التفاعال باني العلاوم والسياساات علاى مواصال
تعزيااز ال اراكات مااا اهليئااات واملؤسسااات العلميا  ،واملنيمااات الدوليا  ،ومنيمااات امتمااا املااد
وغريها من اجل ات املعني صاحب املصلد  ،وعلى دعومل ممةلي هذ الفيا ت حلضوي اجتماعاعا
كمراقبني خايجيني عند اإلمفان ،بغي تعزيز التبادالت والتعاون الفنيني.
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اثني ا -أنشل للطة التنسل لليق احملل ل يفلددة يف بل للرانمج عمل للل هيئل للة التفاعل للل ب ل ل العلل للو
والسياسات للفرتة ٢٠١٩-٢٠١٨
 -4ر يا ما املقري /21م أ ،13-تعاونت هيئ التفاعل بني العلوم والسياسات ،كجز من
بر م عمل ا لف مل السنتني  ،2019-2018ماا ا لياات العلميا املاذكويمل أعاال  ،وجارى إاااز
األن ت واألن ت الفرعي املق ح يف مرةق ذل املقري .وعلى وجه التدديد ،ةإن هيئا التفاعال
بني العلوم والسياسات:
ق ااد استعرض اات تقري اار ’املنت اادى احلف ااومي ال اادويل للعل ااوم والسياس ااات املع ااين
(أ)
التنوع البيولوجي وخدمات الني اإليفولوجي ‘ وهو التقرير املعنون "تقرير التقياي املتعلاق بتادهوي
األياض ااي واستص ااالح ا"( ،)1وحلَّل اات يس ااائله الرئيس ااي ذات الص اال اتفاقي ا مفاةد ا التص اادر،
واستعرض اات تقري اار ه ااذا الفري ااق نفس ااه املعن ااون "تقري اار التقي ااي الع اااملي املتعل ااق التن ااوع البيول ااوجي
وخبدمات الني اإليفولوجي "( )2وما يتضمنه من مل ن أُعد من أجل واضعي السياسات؛
(ب) أس مت يف االستعراذ العلماي للتقريار اااا لل يئا احلفوميا الدوليا املعنيا
بتغري املناخ ب تن تغري املناخ واألياضي( ،)3إذ قدَّمت  250و 461تعليقا علاى املساودتني األوىل
والةاني  ،على التوايل ،ووضعت خت الستعراذ تقرير التقيي السادس هلاذ اهليئا  ،وخاصا تقياي
الفريااق العاماال الةااا لااكاثي والتفيااف والقابليا للتااتثر( )4والسااتعراذ تقيااي الفريااق العاماال الةالا
متاحني؛
للت فيف من حدمل املناخ( ،)5عندما يصب هذان التقريران
ْ

(ج) أس ا مت أيضااا يف االسااتعراذ العلمااي للم ااروع التق اريي األويل ملدون ا قواعااد
السالو الدوليا املتعلقا اسات دام وإدايمل األ ادمل ،امل ا ك باني منيما األغذيا والزياعا والفريااق
التقين احلفومي الدويل املعين ال ب  ،وشاايكت يف تنياي النادومل العامليا املعنيا بتعريا ال با  ،حتات
قيادمل منيم األغذي والزياع ( 17-15( )6أايي/مايو  ،2019يوما) االش ا ما الفريق التقين
احلفومي الدويل املعين ال ب وال راك العاملي من أجل ال با والوكالا الدوليا للتاقا الذييا  ،ويف
إن ااا منص ا م ا ك لتقااد ومناق ا أحااد املعلومااات عاان حال ا التاادخالت واالبتفااايات يف
جمال تعري ال ب وما يتصل بذل من إدايمل األياضي؛

__________

()1
()2
()3
()4
()5
()6
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الرابط .<https://www.ipbes.net/assessment-reports/ldr> :للتذكرمل :كان هاذا التقريار ،قبال ن ار يف نسا ته
الن ائيا  ،لااه عناوان تلااف هاو ’املنتاادى احلفاومي الاادويل للعلاوم والسياسااات املعاين التنااوع البيولاوجي وخاادمات
الني اإليفولوجي ‘ تقيي تدهوي األياضي واستصالح ا".

الرابط.<https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services> :
الرابط.<https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services> :
الرابط.<https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/12/Timeline_WGIIAR6.pdf> :
الرابط.<https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/12/Timeline_WGIIAR6.pdf> :
الرابط.<https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/12/Timeline_WGIIAR6.pdf> :
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(د) أس مت كذل يف وضا ويق التففري للفريق الدويل املعين املوايد( ،)7واملعنونا
"استصااالح األياضااي ماان أجاال حتقيااق أهاادا التنميا املسااتدام "(( )8أهاادا التنميا املسااتدام )
عاان طريااق أتليااف الفصاال " 7-3استصااالح األياضااي ماان أجاال حتقيااق اهلااد  7ماان أهاادا
التنمي املستدام " والفصل " 15-3استصالح األياضي من أجل حتقيق اهلد  15من أهدا
التنمي املستدام "؛
(ها)
املتعلق األياضي؛

ش ااايكت يف اللجنا ا التوجي يا ا املعنيا ا اإلص ااداي الة ااا م اان التوقع ااات العامليا ا

(و) تعاوناات م ااا املباااديمل العاملي ا للمؤش ارات املتعلق ا األياضااي الرامي ا إىل ض اامان
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.

 -5ووةقا للمقري /19م أ ،13-عملت هيئا التفاعال باني العلاوم والسياساات ماا األمانا  ،يف
تعاون وثيق بين ما ،من أجال توضاي الفوائاد والتفااليف وال اروط واإلجارا ات احملتملا ذات الصال
ا ليات العلمي املديج يف الفقرمل  2ةيما يتعلق إبقام عالقات أكةر ي ي ماا كال من اا .وأُقيمات
أه ا ه ااذ العالق ااات م ااا ’املنت اادى احلف ااومي ال اادويل للعل ااوم والسياس ااات املع ااين التن ااوع البيول ااوجي
وخ اادمات ال ااني اإليفولوجيا ا ‘ ع اان طري ااق توقي ااا م ااذكرمل تع اااون ب ااني أمانا ا ه ااذا املنت اادى واتفاقيا ا
مفاةد التصدر( .)9وبُذلت ج ود م ك  ،عن طريق مفاملات مجاعي وتبادل للرسائل ،لت اجيا
التفامل يف برام عمل هيئ التفاعل بني العلاوم والسياساات وأن ات اهليئا احلفوميا الدوليا املعنيا
بتغااري املناااخ ،والفريااق التقااين احلفااومي الاادويل املعااين ال با  ،والفريااق الاادويل املعااين املاوايد ،وال اابف
العاملي إلدايمل اطر الفواي التبيعي  ،واملباديمل العاملي للمؤشرات املتعلق األياضي.

 -6ور اايا مااا املقااري نفساه ،تعاازز هيئا التفاعاال بااني العلااوم والسياسااات ش اراك مسااتقبلي لاادع
العما اال العلما ااي يف جما ااال اجلفا ااا  .وعلا ااى وجا ااه التدديا ااد ،تستف ا ااف هيئ ا ا التفاعا اال با ااني العلا ااوم
والسياسااات التعاااون املسااتقبلي مااا الاارب م املتفاماال إلدايمل اجلفااا ( ،)10وه او مباااديمل م ا ك بااني
املنيم العاملي لأليصاد اجلويا وال اراك العامليا للمياا  .ويعمال الارب م املتفامال إلدايمل اجلفاا علاى
دعا اجل ااات صااحب املصاالد علااى مجياا املسااتوايت عان طريااق تااوةري إيشاادات ب ااتن السياسااات
__________

()7

كما هو موثق يف سياسات وإجرا ات الفريق الادويل املعاين املاوايد ،الايت ووةاق علي اا يف االجتمااع التاساا ع ار
هلذا الفرياق (اييا 18-15 ،،ت ارين الةاا /نوةمرب ( )2016املرجاا ،)IRP-PP-2016 :تُع َّار "ويقا التففاري"
أبهنااا "ويقا تقنيا أو سياسااتي تسااتند إىل الدياسااات والتقييمااات العلميا الاايت يري ااا الفريااق الاادويل املعااين املاوايد
وغريهااا ماان املؤلفااات ذات الصاال  ،ب ااتن مواضاايا تتعلااق هبااد هااذا الفريااق والااذي يُعتاارب املنيااوي العلمااي أم ارا
ضااروياي ب ااتنه .وويقا التففااري ليساات دياسا وتقيااي كاااملني ،باال هااي أتمااالت تسااتند إىل العلا  ،قااد حتفااز توليااد
معرةا علميا جدياادمل أو قااد تُا ِّاربز مواضاايا هاما ينبغااي وضااع ا يف االعتباااي يف ختاااب السياساات .وميفاان ن اار
ويق التففري يف امالت األكادميي وعلى املنصات املوجودمل على اإلن نت" .الرابط:
_<https://www.resourcepanel.org/sites/default/files/documents/document/media/policies_and

>.procedures_of_the_irp.pdf
( )8الرابط.<https://www.resourcepanel.org/reports> :
الارابط<https://www.ipbes.net/system/tdf/memorandum_of_cooperation.pdf? file=1&type=node& :
()9
>.id=29347
( )10الرابط.<http://www.droughtmanagement.info/> :
6

GE.19-11391

ICCD/COP(14)/CST/4

واإلدايمل وع اان طري ااق تقاسا ا املعلوم ااات العلميا ا واملع اااي وأةض اال املمايس ااات ةيم ااا يتعل ااق اإلدايمل
املتفاملا للجفااا  ،هبااد حتقيااق إطاااي عاااملي ما ابط إلدايمل اجلفااا والتنبااؤ بااه ويصااد عاان طريااق
إقام شبفات جديدمل والربام واألن ت القائم الفعال علاى نتااق العاا ..وقاد اقا ُح هاذا التعااون
كن اااط تنساايق جديااد يف باار م عماال هيئ ا التفاعاال بااني العلااوم والسياسااات ()2021-2020
(الوثيق .)ICCD/COP(14)CST/6
 -7وخ ا ااالل ة ا ا ا مل الس ا اانتني  ،2019-2018ع ا ااززت أيض ا ااا هيئ ا ا ا التفاع ا اال ب ا ااني العلا ا ااوم
املعتمادمل مان اتفاقيا
والسياسات (هيئا التفاعال) التعااون ماا العدياد مان منيماات امتماا املاد
َ
األم ا املتداادمل ملفاةد ا التصاادر ،والاايت نيماات ،باادع ماان األمان ا وهيئ ا التفاعاال ،دويمل أثنااا
ةعالي ( )NAP Expo 2019لرب م العمل الوطين للتفيف يف إطاي اتفاقي األم املتددمل اإلطايي
ب اتن تغاري املناااخ (اتفاقيا تغاري املناااخ) ( ،)11وهاي الفعاليا املعنونا "التاازي باني اتفاقيا تغاري املناااخ
واتفاقي مفاةد التصدر :حتقيق الفوائد امل ك " ،ما أدى إىل اااروج بتوصايات ب اتن التغلا
على العوائق اليت حتول دون التدقيق املتزامن للفوائد امل ك للتفيف ما تغري املناخ ولتدييد أثار
تدهوي األياضي.
 -8كمااا عااززت هيئ ا التفاعاال بااني العلااوم والسياسااات التعاااون مااا العديااد ماان املنيمااات
املعتم ادمل ماان اتفاقي ا مفاةد ا التصاادر والاايت تعماال علااى دع ا اجل ااود القتري ا
احلفومي ا الدولي ا
َ
()12
الرامي ا إىل حتقيااق حتييااد أثاار تاادهوي األياضااي (مةاال االحتاااد األةريقااي واملركااز العاااملي للزياع ا
احلراجي ( )13واملع د الدويل لبدو احملاصيل يف املناطق املدايي شبه القاحل (.)14

اثلثا -التقل للارير العلميل للة املتصل لللة ابتفا يل للة األمل للم املتحل للدة ملكا حل للة التصل للحر
واملنشورة يف الفرتة ٢٠١٩-٢٠١٨
 -9ةيما يتعلق التقايير العلمي املديج ضمن أن ت التنسيق احملاددمل يف بار م عمال هيئا
التفاعل بني العلوم والسياساات والايت نُ ارت خاالل ةا مل السانتني  ،2019-2018أجارت هيئا
التفاعاال حتل اايال وتوليف اا م اان أج اال تزوي ااد جلن ا العل ا والتفنولوجي ااا إبيش ااادات مواض اايعي واض ااد
وحم ااددمل جي اادا ب ااتن املع اااي العلميا ا اجلدي اادمل ذات الص اال بتنفي ااذ اتفاقيا ا مفاةدا ا التص اادر.
وت تمل هذ املعاي على ما يلي:
تقرياار التقيااي املتعلااق بتاادهوي األياضااي واستصااالح ا( )15الصااادي عاان ’املنتاادى
(أ)
احلفومي الدويل للعلوم والسياسات املعين التنوع البيولوجي وخدمات الني اإليفولوجي ‘؛

__________

()11
()12
()13
()14
()15
GE.19-11391

الرابط.<http://napexpo.org/2019/> :
ال ا ا ارابط<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
الرابط.<https://www.worldagroforestry.org/event/global-soil-week> :
الرابط.<http://www.tropentag.de/2018/abstracts/links/Orr_7jYe6HnK.php> :
املرجا نفسه.1 ،
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(ب) تقري اار التقي ااي املتعل ااق التنا ااوع البيولا ااوجي وخب ا ادمات الا ااني اإليفولوجي ا ا (،)16
الصااادي عاان ’املنتاادى احلفااومي الاادويل للعلااوم والسياسااات املعااين التنااوع البيولااوجي وخاادمات
الني اإليفولوجي ‘؛

(ج) ويقا تففاري للفرياق الادويل املعاين املاوايد :استصاالح األياضاي مان أجال حتقيااق
أهدا التنمي املستدام (.)17

ألف -تقرير التقييم املتعلق بتدهور األراضي واستصالحنا

()18

 -10أجرى ’املنتدى احلفاومي الادويل للعلاوم والسياساات املعاين التناوع البيولاوجي وخادمات
الااني اإليفولوجي ا ‘ تقييمااا مواضاايعيا لتاادهوي األياضااي واستصااالح ا كجااز ماان باار م عمل ااه
للف مل  .)IPBES/2/17( 2018-2014وقاد اضاتُلا هباذا العمال اساتجاب للتلباات املقدما إىل
املنتدى احلفومي الدويل املذكوي من العديد من االتفاقات البيئيا املتعاددمل األطارا  ،مباا يف ذلا
اتفاقي ا مفاةد ا التصاادر واتفاقي ا التنااوع البيولااوجي ،وكااذل ماان العديااد ماان احلفومااات وماان
اجل ات غري احلفومي صاحب املصلد .
 -11وقد أعد هذا التقرير التقييماي ةرياق مان  86خباريا يتاتلفون مان يئيس ْاني مت اايكني و18
ِّ
منس ا اقا و 66مؤلف ااا يئيس اايا ،اخت ااايه ةري ااق ااا اربا املتع اادد الت صص ااات الت ااابا
مؤلف ااا يئيس اايا ّ
ل ’املنتا اادى احلفا ااومي الا اادويل للعلا ااوم والسياس ا ااات املعا ااين التنا ااوع البيولا ااوجي وخا اادمات ال ا ااني
اإليفولوجي ‘ انتالقاا مان ال شايدات الايت ويدت مان احلفوماات ومان اجل اات األخارى صااحب
املصاالد  ،مبااا يف ذلا ماان أمانا اتفاقيا مفاةدا التصاادر الت اااوي مااا جلنا العلا والتفنولوجيااا
وهيئ التفاعل بني العلوم والسياسات .وشاي يف التقيي أكةر من  160خبريا من  72بلدا.
ِّ
مستعرضاا خايجياا يف اجلولا
 -12وتل ّقى التقرير التقييمي ما جمموعه  2 277تعليقا مان 85
ِّ
مستعرضا ااا خايجيا ااا (مبا ااا يف ذل ا ا احلفوما ااات
األوىل وما ااا جمموعا ااه  5 053تعليقا ااا ما اان 131
واهليئات العلمي ) يف اجلول الةاني من مرحل االستعراذ ااايجي.
 -13ويع اتفاقي مفاةد التصدر على أهناا أحاد املس ِّ
اتعملني احملتملاني الرئيسايني هلاذا التقياي
ُ
املس مني الرئيسيني ةيه ،وهو التقياي الاذي أجارا ’املنتادى احلفاومي الادويل للعلاوم والسياساات
وأحد ْ
املع ااين التن ااوع البيول ااوجي وخ اادمات ال ااني اإليفولوجي ا ا ‘ .ويف ه ااذا الس ااياق ،دع ااا ه ااذا املنت اادى
ادر ،وال ساايما مااا هيئا التفاعاال بااني
احلفااومي الاادويل إىل تتااوير تعاونااه مااا اتفاقيا مفاةد ا التصا ّ
العل ااوم والسياس ااات وجلن ا العل ا والتفنولوجي ااا الت ااابعتني هل ااا (.)IPBES-3/1, Annex VIII, page 42
واسااتجاب هلااذا الناادا  ،ووةقااا للوالي ا املمنوح ا ماان األط ارا عاان طريااق املقااريات /23م أ11-
و/21م أ 12-و/22م أ ،13-أس مت هيئ التفاعل بني العلوم والسياسات وأمانا اتفاقيا مفاةدا
التصاادر يف التقيااي الااذي أجارا املنتاادى احلفااومي الاادويل املااذكوي ،وةقااا لرجارا ات الاايت وضااع ا هااذا
املنتاادى احلفااومي الاادويل ،وذل ا اعتباااي أحااد األن اات احملااددمل يف ب ارام عماال هيئ ا التفاعاال بااني
العلوم والسياسات للفا ات  ،2015-2014و ،2017-2016و .2019-2018وكاان اهلاد
__________

( )16املرجا نفسه.2 ،
( )17املرجا نفسه.8 ،
( )18املرجا نفسه.1 ،
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من هذا التعاون هو ضمان أن يفون التقيي املواضيعي لتادهوي األياضاي واستصاالح ا ذا صال بعمليا
اتفاقي مفاةد التصدر واحتياجات أطراة ا.
 -14وقد اختري ثالث من ااربا الذين يشدت أمان اتفاقي األم املتددمل ملفاةد التصادر
الت اااوي مااا مفت ا جلن ا العل ا والتفنولوجيااا وهيئ ا التفاعاال بااني العلااوم والسياسااات كم اؤلفني
للتقرير التقييمي .واإلضاة إىل ذل  ،ةإن اثنني من أعضا هيئ التفاعل بني العلوم والسياسات
ومراقباا واحاادا لاادى هيئا التفاعاال بااني العلااوم والسياسااات قااد ي ّشاادت حفوماااع أو منيماااع
وشفلوا جز ا من ةريق ااربا الذي أع ّد التقيي .
 -15وق اادمت هيئا ا التفاع اال ب ااني العل ااوم والسياس ااات  176تعليق ااا يف اجلولا ا األوىل و185
تعليق ااا يف اجلولا ا الةانيا ا م اان مرحلا ا االس ااتعراذ اا ااايجي للتقي ااي املواض اايعي لت اادهوي األياض ااي
واستصااالح ا ،و 97تعليقااا علااى املسااودمل األوىل للمل اان املعااد ماان أجاال واضااعي السياسااات
املرتبط به .وقدم يئي ،جلن العل والتفنولوجيا ،الذي ي غل أيضا منص الارئي ،املت ااي هليئا
التفاعاال بااني العلااوم والسياسااات ،إس ا اما مجاعيااا ب ااتن الفصااول الةماني ا للتقيااي إىل ’املنتاادى
احلف ااومي ال اادويل للعل ااوم والسياس ااات املع ااين التن ااوع البيول ااوجي وخ اادمات ال ااني اإليفولوجي ا ‘،
يل ن ةيه ا يا الايت أعربات عن اا هيئا التفاعال باني العلاوم والسياساات .واإلضااة إىل ذلا ،
قاادمت أمانا اتفاقيا مفاةدا التصاادر مااا جمموعااه  71تعليقااا يف اجلولا األوىل ومااا جمموعااه 16
تعليقا يف اجلول الةاني من مرحل االستعراذ ااايجي.
 -16وشايكت أمان اتفاقيا مفاةدا التصادر يف الادويمل السادسا للمنتادى احلفاومي الادويل
ودعيت إىل إبادا ريائ اا
للعلوم والسياسات املعين التنوع البيولوجي وخدمات الني اإليفولوجي ُ
ب تن أمهي ما يتضمنه املل ن املعد من أجل واضعي السياسات من يسائل يئيسي ةيماا يتصال
بتنفيااذ االتفاقيااات ،وخاص ا ةيمااا يتعلااق اإلطاااي املفاااهيمي العلمااي لتدييااد أثاار تاادهوي األياضااي
وهو اإلطاي الذي أُعد يف إطاي هيئ التفاعل باني العلاوم والسياساات وأيدتاه البلادان األطارا يف
املقري /18م أ.13-
 -17ويف الدويمل السادس للمنتدى احلفومي الدويل املذكوي ،واةقت اجللس العام للمنتدى،
يف املق ااري  ،)IPBES-6/1( 1/6الفقا ارمل  1م اان الف اارع "خامس ااا" ،عل ااى املل َّ اان املع ااد م اان أج اال
واضعي السياسات والذي يل ّ ان التقياي املواضايعي لتادهوي األياضاي واستصاالح ا علاى النداو
الوايد يف مرةق الوثيق .IPBES/6/15/Add.5
 -18وطل ا مااؤرر األط ارا  ،مبقااري /22م أ ،13-إىل هيئ ا التفاعاال بااني العلااوم والسياسااات
اسااتعراذ التقيااي املواضاايعي املتعلااق بتاادهوي األياضااي واستصااالح ا ،وحتلياال يسااائله الرئيسااي ذات
الصل اتفاقي مفاةد التصدر وتقد التدليل يف الدويمل الرابع ع رمل للجن العل والتفنولوجيا.
 -19وحيااذي تقرياار التقيااي املتعلااق بتاادهوي األياضااي واستصااالح ا الااذي أعااد املنتاادى احلفااومي
الاادويل للعلااوم والسياسااات املعااين التنااوع البيولااوجي وخاادمات الااني اإليفولوجي ا م ان أن ةقاادان
التنوع البيولوجي هو أمر يرتبط ايتباطا واضدا على نتاق العا .بتادهوي األياضاي ،وأن حتقياق حتيياد
أثار تادهوي األياضاي عان طرياق اختااذ تاادابري لتجنا وتقليال تادهوي األياضاي والستصاالح األياضااي
املتاادهويمل هااو أماار ميفاان أن يس ا إس ا اما كب اريا يف محاي ا التنااوع البيولااوجي واساات دامه علااى ااو
مسااتدام ،مااا يادع التقاادم ااو حتقيااق الغايا  15ماان أهاادا أيت ااي للتنااوع البيولااوجي واملتمةلا يف
GE.19-11391
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استص ااالح األياض ااي املتا اادهويمل يف إط اااي اات ا ا االس ا ا اتيجي للتن ااوع البيولا ااوجي 2020-2011
التفاقي التنوع البيولوجي( ،)19وتنفياذ اإلطااي العااملي للتناوع البيولاوجي ملاا بعاد عاام ( 2020الوثيقا
.)20()CBD/POST2020/PREP/1/1
 -20ويتتلا حتقيااق حتيياد أثاار تادهوي األياضااي عان طريااق نا تاادهوي األياضاي واحلااد منااه
واستصا ااالح األياضا ااي املتا اادهويمل الفعا اال ة ا ا العواما اال الداةع ا ا األساسا ااي الفامن ا ا ويا تا اادهوي
الصا ُاعد العاااملي
األياضااي .ويؤّكااد هااذا التقرياار التقييم اي علااى وجااود عواماال أساسااي متعااددمل علااى ُّ
والوطين ودون الوطين وعلى السياق احملدد ااا البلد الذي يقف ويا ةقدان التنوع البيولوجي
وخدمات الني اإليفولوجي  .وهذ العوامل الداةعا ت امل االسات ال املتزاياد للسالا وااادمات
القائما علااى األيذ والتلا علي ااا ،والتاادةق املعااوَ .للساالا الاايت تااؤثر علااى إمفانيا الوصااول إىل
م اوايد األياضااي والزياع ا علااى نتاااق العااا ،.ومااا ي ارتبط بااذل ماان طااابا الااني اإلنتاجي ا العااابر
للد اادود عل ااى ااو متزاي ااد ،والتق اادم التفنول ااوجي ال ااذي ي اادع التفةي ااف الزياع ااي ،وتغّا اري أمن اااط
االست ال والديناميات السفاني  .كما أن راثي تغري املناخ تزيد مان امل ااطر الناشائ عان التلا
العاملي والوطين املتزايد على موايد األياضي وتفةِّّف تدهوي األياضي املستمر.

 -21وت تمل العوامل الداةع لتدهوي األياضي على مجيا العوامل ااايجي ذات القاديمل علاى
التس اابّ ّإم ااا ب اافل مباش اار أو غ ااري مباش اار يف اخنف اااذ اإلنتاجيا ا البيولوجيا ا و/أو االقتص ااادي
لااأليذ .والعواماال الداةع ا املباشارمل هلااا أثاار مباشاار علااى بنيا ووظيف ا وتفااوين الااني اإليفولوجي ا
وهااي تتمةاال يف األن اات الب اري الاايت تااؤدي باادويها إىل حاادو عمليااات التاادهوي ،مبااا يف ذلا
عن طريق األن ت غري املستدام الست دام األياضي وإدايمل األياضي (اجلدول  .)1و ّأما العوامال
الداةعا ا غ ااري املباشا ارمل ة ااي العوام اال ال اايت تق ااف ويا العوام اال الداةعا ا املباشا ارمل لت اادهوي األياض ااي
(اجل اادول  )2وه ااي ت اامل اهلياك اال املؤسس ااي وهياك اال احلوكما ا الرئيس ااي اإلض اااة إىل الس ااياق
االجتماااعي واالقتصااادي والةقااايف الااذي حيااد ةيااه تاادهوي األياضااي .وعلااى هااذا الندااو ،ةفة اريا
ما ترتبط هذ العوامل الداةع غري املباشرمل بواحد أو أكةر من أهدا التنمي املساتدام  .والنيار
إىل نتااائ تقرياار التقيااي املتعلااق بتاادهوي األياضااي واستصااالح ا الصااادي عاان ’املنتاادى احلفااومي
الدويل للعلوم والسياسات املعين التنوع البيولاوجي وخادمات الاني اإليفولوجيا ‘ ،وتوقّعاا للتقريار
ااااا املتعلااق بتغااري املناااخ واألياضااي الااذي سيصاادي عاان اهليئ ا احلفومي ا الدولي ا املعني ا بتغااري
املنااخ ،قااد ترغا البلاادان األطارا يف النياار يف هااذ امموعا مان العواماال الداةعا املباشارمل وغااري
املباشرمل وأمهيت ا يف حتقيق الغاايت املنصو علي ا يف أهدا التنمي املستدام .

__________

( )19الرابط.<https://www.cbd.int/undb/media/factsheets/undb-factsheet-sp-en.pdf> :
( )20انير الوثيق .CBD/POST2020/PREP/1/1
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اجلدول 1
العوامللل الدا عللة املباشللرة البش لرية املنش ل لتللدهور األراضللي احملللددة يف تقريللر التقيلليم املتعلللق
بتدهور األراضي واستصالحنا
العواما ا ا اال الداةعا ا ا ا املباشا ا ا ارمل
(الب ري املن ت)

الفئ ا ااات الفرعيا ا ا املباشا ا ارمل (الب ا ا اري
املن ت)

عمليا ا ااات تا ا اادهوي األياضا ا ااي أو استصا ا ااالح ا
املرتبت بذل

إزال األحاراج وإزالا األشافال
األخرى للغتا النبايت

ال ينتبق

إدايمل املراعي

ن ااوع املاش ااي ؛ مع اادالت احلي ا اوا ت
النس ا ا ا ا ا ااب إىل املسا ا ا ا ا ا اااح ؛ نيا ا ا ا ا ا ااام
التعاق ؛ التغذي التفميلي ؛ الري

التفتّ اات؛ تعري ا ا ال ب ا ا ؛ التغي ااري يف ني ااام اجل ا اراين
التسرب؛ التغذي املرتدمل ب تن املناخ.
الستدي و ّ

تعريا ال ب ا ؛ انضااغاط ال ب ا ؛ التغااري يف حمتااوى
مغ ا ا ااذايت ال ب ا ا ا ا ؛ التغ ا ا ا ّاري يف ني ا ا ااام اجل ا ا ا اراين
التسرب؛ األناواع الغازيا ؛ التغ ّاري يف
الستدي و ّ
ني احلرق/احلرائق؛ التعاق الةانوي

إدايمل األياضا ا ا ا ا ا ااي الزياعي ا ا ا ا ا ا ا
واحلراج الزياعي

نااوع احملاصاايل؛ إدايمل ال ب ا ؛ دويات
احلص اااد ودويات اإلياح ا ؛ األ اادمل
واملبيا ا ا ا ا اادات احل ا ا ا ا ا اري ومبيا ا ا ا ا اادات
األع اب؛ الري

تعريا ال ب ا ؛ انضااغاط ال ب ا ؛ التغااري يف حمتااوى
مغ ااذايت ال با ا ؛ ة اارط املغ ااذايت .رلا ا ال با ا
وامليا ؛ ال سي ؛ تلو امليا ؛ غزوات األنواع؛
التغري يف ني احلرق/احلرائق (ةيما يتعلق إبدايمل
احلراج الزياعي )

إدايمل الغا ا ا ا ا ا اااات األصا ا ا ا ا ا االي
واملزيوع

كةاة ا ا ا قتا ا ااا أخ ا ا اااب الغا ا اااات،
التعاق ا  ،تقنيااات زياع ا الغاااات؛
التقسي املفا للمناطق

تعريا ال ب ا ؛ انضااغاط ال ب ا ؛ التغااري يف حمتااوى
مغ ا ا ااذايت ال ب ا ا ا ا ؛ التغ ا ا ا ّاري يف ني ا ا ااام اجل ا ا ا اراين
الساتدي والتس ّارب؛ رلا املياا وال با ؛ التغاري
يف مفو ت األنواع؛ وغزوات األنواع

اسا ا اات راج امل ا ا اوايد التبيعي ا ا ا
غري اا بي

حص ا ا اااد حت ا ا ا ا الوق ا ا ااود؛ الص ا ا اايد؛
حص ا اااد األغذي ا ا ا الربي ا ا ا واألعا ا ااال
واملنتجات التبي واملنتجات األخرى

التغريات يف مفو ت األنواع
ّ

التغ ا ا ا ا ا ّاري يف نيا ا ا ا ا ا احل ا ا ا ا اارق/
احلرائق

ال ينتبق

األنواع الغريب الغازي

ال ينتبق

التغ ا ّاريات يف مف ااو ت األن ا اواع؛ تعري ا ا ال ب ا ا .
ةقاادان الفتلا األحيائيا ةااوق األيذ؛ غاازوات
األنا ا اواع؛ التغ ا ا ّاري يف ني ا ااام اجلا ا اراين الس ا ااتدي
التسرب
و ّ

الت لي عن األياضي

ال ينتبق

التغريات يف مفو ت األنواع
ّ

التعاق الةاانوي؛ غازوات األناواع؛ التغاري يف نيا
احلرق/احلرائق؛ التغري يف حمتوى مغذايت ال ب ؛

است راج املوايد املعدني

نا ااوع امل ا اانج ؛ تقنيا ااات االس ا اات راج
والتفري ا ا ا ا اار؛ تصا ا ا ا ا اريف املل ا ا ا ا ااواثت؛
التقسي املفا للمناطق

تلو ال ب والتلو بصويمل عام ؛ تلو امليا

البني ا ا ا ا التدتي ا ا ا ا والصا ا ا ااناع
التوسا احلضري
و ّ

الساادود والف اارا املائي ا ؛ التاارق؛
تصريف امللواثت؛ الري

تلا ااو ال ب ا ا والتلا ااو بصا ااويمل عام ا ا ؛ تلا ااو
امليا ؛ امللواثت اجلوي

الي اواهر اجلوي ا القصااوى والتغ اريات
التويل ا ا األجا اال يف ديج ا ا احل ا ارايمل،
هتول األمتاي ،مفو ت اجلو

ال ينتبق

تغري املناخ
ّ
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اجلدول 2
العوامللل الدا ع لة غ ل املباشللرة لتللدهور األراضللي احملللددة يف تقريللر التقيلليم املتعلللق بتللدهور
األراضي واستصالحنا وعال تنا أبهداف التنمية املستدامة
العوامل الداةع غري املباشرمل

الفئات الفرعي

أهدا التنمي املستدام ذات الصل

الدميغراةي

النما ااو السا اافا ؛ اهلج ا ارمل (مبا ااا يف ذل ا ا
اهلج ا ارمل إىل املراكا ااز احلض ا اري )؛ الفةاة ا ا ؛
البني العمري

 ،1و ،2و ،3و ،4و ،5و ،6و،8
و ،9و ،10و ،11و ،13و ،15و16

االقتصادي

التوسااا
التلا ؛ الفقاار؛ التسااويق والتجااايمل؛ ّ
احلض ا ا ا ااري؛ التص ا ا ا اانيا؛ أسا ا ا ا اواق العم ا ا ا اال؛
األسعاي؛ التمويل؛ سلو املست ل

 ،1و ،5و ،7و ،8و ،9و ،10و،11
و ،12و15

العل واملعرة والتفنولوجيا

التعل ا ا ااي ؛ مع ا ا اااي الس ا ا اافان األص ا ا االيني
والس اافان احمللي ااني؛ اس ااتةمايات البدا ا
والتتا ا ا ا ا ا ا ااوير؛ إمفاني ا ا ا ا ا ا ا ا الوصا ا ا ا ا ا ا ااول إىل
التفنولوجيا؛ االبتفاي؛ التواصل والتوعي

 ،3و ،4و ،5و ،6و ،7و ،9و،10
و ،11و ،12و ،15و16

املؤسسات واحلوكم

السياس العام (التنييمي والقائما علاى
احلواةز)؛ حقوق امللفي ؛ القانون العريف؛
االعتماد؛ االتفاقات واالتفاقيات الدولي
(التج ا ااايمل ،والبيئا ا ا  ،إخل)؛ اختصاص ا ااات
املؤسس ا ا ااات الر يا ا ا ا ؛ املؤسس ا ا ااات غ ا ا ااري
الر ي (يأس املال االجتماعي)

 ،1و ،3و ،4و ،5و ،6و ،7و،8
و ،9و ،10و ،12و ،13و ،15و16

الةقاةي

الني ارمل إىل الع ااا.؛ الق ااي ؛ ال ادين؛ س االو
املست ل ؛ احلمي

 ،2و ،3و ،4و ،5و ،10و،12
و ،13و ،15و16

 -22وملعاجلا ا العوام اال الداةعا ا املتع ااددمل ال اايت تق ااف ويا ت اادهوي األياض ااي ،ميف اان اس اات دام
عملي ااات عاملي ا ا ووطني ا ا وتفاعالع ااا اااص ا ا بف اال بل ااد يف ت اافيل السياس ااات الوطني ا ا لتعزي ااز
اإلج ارا ات الاايت تاادع تنفيااذ ممايسااات اإلدايمل املسااتدام لألياضااي وهااي املمايسااات الاايت تضاامن
التنااوع البيولااوجي وم اوايد ال با وامليااا  .وتوجااد يف كةااري ماان األحيااان عقبااات أمااام التنفيااذ الواسااا
الص ا ُاعد الوطنيا ا الراميا ا إىل تني ااي الضا اغط
النت اااق ملمايس ااات اإلدايمل املس ااتدام لألياض ااي عل ااى ُّ
العاملي والوطين على موايد األياضي .وللتغل على هذ العقبات واساتةايمل التقبّال الواساا النتااق
والتنفيذ الناج ملمايسات اإلدايمل املستدام لألياضي ويصد أتثرياعا ،ي القيام على الصعيدين
الوطين ودون الوطين بت يئ بيئ مواتي .

ابء -تقرير التقييم العاملي املتعلق ابلتنوع البيولوجي وخبدمات النظم اإليكولوجية

()21

 -23ن اار ’املنتاادى احلفااومي الاادويل للعلااوم والسياسااات املعااين التنااوع البيولااوجي وخاادمات
الني اإليفولوجيا ‘ التقياي العااملي املتعلاق التناوع البيولاوجي وخبادمات الاني اإليفولوجيا كجاز
__________

( )21املرجا نفسه.2 ،
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م اان ب اار م عمل ااه للف ا مل  .)IPBES/2/17( 2018-2014وق ااد اض اتُلا هب اذا العم اال اس ااتجاب
موجااه ماان هااذا املنتاادى إىل اتفاقي ا التنااوع البيولااوجي يف االجتماااع احلااادي ع اار مل ااؤرر
لتل ا
َّ
األطرا ةي ا .وكان النتاق احملدد هلذا العمال هاو تقياي احلالا واال اهاات ةيماا يتعلاق خبادمات
الااني اإليفولوجي ا وبتااتثري التنااوع البيولااوجي وخاادمات الااني اإليفولوجي ا علااى الرةااا الب ااري
وةعالي ا االس ااتجاات .وك ااان م اان املتص ااوي أن يسا ا ه ااذا التقي ااي أيض ااا يف عمليا ا تقي ااي ااتا ا
االس ا اتيجي للتنااوع البيولااوجي املعمااول هبااا يف إطاااي اتفاقي ا للتنااوع البيولااوجي وأهاادا أيت ااي
للتنااوع البيولااوجي لالسااتفادمل ماان ذل ا يف إعااداد إطاااي التنااوع البيولااوجي العاااملي التفاقي ا التنااوع
البيولوجي ملا بعد عام .2020
 -24وق ا ااد طلا ا ا م ا ااؤرر األطا ا ارا  ،مبق ا ااري /22م أ ،13-إىل هيئا ا ا التفاع ا اال ب ا ااني العل ا ااوم
والسياسات أن تستعرذ ذل وماا يارتبط باه مان مل ان معا ّد مان أجال واضاعي السياساات إذا
أصب هذا التقرير متاحا يف الوقت املناس لفي تست دمه هيئ التفاعل بني العلوم والسياسات
يف إرام االستعراذ(.)22
 -25وتالحظ هيئ التفاعل بني العلاوم والسياساات أن ال كياز الرئيساي هلاذا التقياي هاو حالا
التنااوع البيولااوجي وصااد خاادمات الااني اإليفولوجي ا  ،بيااد أنااه يس ا عي االنتبااا إىل دوي تغيااري
است دامات األياضي ،وخاص النسب إىل الزياع  ،كعامل داةا مباشر للتنوع البيولوجي وةقادان
الني اإليفولوجيا  .وحياذي التقياي مان أن ملياون ناوع مان األناواع م ادد االنقاراذ إىل حاد كباري
ألنه جرى تغيري نسب  75يف املائ من ست األيذ من حالت ا التبيعي  ،وأن معدالت انقراذ
األناواع تتسااايع .ويوضا التقيااي أمهيا إدايمل األياضااي واستصااالح ا ماان أجال عفاا ،مساااي هااذ
اال اهات .وهو حيذي من أن بعض اإلجرا ات ،مةل استبدال الغاات التبيعي بزياعات أحاديا
احملصااول ألن اواع مسااتَجلب  ،ميفاان أن تتااي مي ازمل اقتصااادي ولفن ااا حتااد ماان إمفااا ت خاادمات
النيام اإليفولوجي األخرى ومن زايدمل التنوع البيولوجي.
 -26والحياات هيئا التفاعاال بااني العلااوم والسياسااات أن عااددا ماان الرسااائل الرئيسااي يف هااذا
التقيي هلا صل اتفاقي األم املتددمل ملفاةد التصدر .وهذ الرسائل ت مل ما يلي:
التغي ل يف اسللتألدا األراضللي هللو العامللل الرئيسللي الللدا لتغي ل النظللا
(أ)
اإليكولوجي األرضي ،وهذ التغيريات التدويلي (السلبي ) عيئ األوضاع للتغري التتاويي الساريا
الياااهر للعيااان علااى ماادى بضااا ساانوات ةقااط .وإذا كاناات العمليااات التتويي ا تسااتجي لتغي اري
است دام األياضي على نتاقات زمني أقصر بفةري مماا كاان متوقعاا يف الساابق ،ةإناه توجاد ةار
للنير يف هذ التغيريات يف التدخالت املتعلق إدايمل وسياسات األياضي؛
(ب) حتويل للل األراضل للي ألغ ل لرار ال راعل للة هل للو العامل للل الرئيسل للي الل للدا لتغي ل ل
اس للتألدامات األراض للي ،م ااا ك ااون الس ااب الرئيس ااي ه ااو تلبيا ا التل ا عل ااى األغذي ا واألع ااال
واألليااا والتاق ا احليوي ا  .وال اذي ياادةا الااةمن هااو الغاااات واألياضااي الرطب ا واألياضااي الع اابي .
والنتيج ا ه ااي أن األن اواع والس ااالالت احمللي ا م اان النب ااا ت واحلي اوا ت املستتنس ا ختتف ااي مبع اادالت
متس ااايع  .وال توج ااد محايا ا ةعالا ا لفة ااري م اان األق ااايب الربيا ا للمداص اايل امل ما ا لألم اان الغ ااذائي،
كما تتدهوي حال حفظ األقايب الربي للديوا ت والتيوي املستتنس ؛

__________

( )22صدي يف أايي/مايو  2019التقرير التقييمي هو واملل ّ ن املعد من أجل واضعي السياسات.
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(ج) ل بد اآلق ملن اللنلنج الشلاملة ملن أجلل عكل مسلار الجتاهلات السللبية
يف حتوي للل األراض للي .ةا ااحللول املنعزلا ا  -أي اس اات دام الت اادابري الفيزايئيا ا األحيائيا ا أو احلا اواةز
االقتصااادي أو تاادابري احلوكم ا ب اافل ةااردي السااتدةا التغيااري  -كة اريا مااا تف اال ألن اه توجااد
عوامل أخرى ،مةل توسيا الن اط االقتصاديُ ،رنَ األولوي على احلفظ أو االستصالح .ويتي
حتييااد أثاار تاادهوي األياضااي إطااايا ميفاان عاان طريقاه اتباااع الانُّا ُ ال ااامل  .وماان شااتن إضاااة قيما
النيام اإليفولوجي إىل احلواةز االقتصادي أن تساعد على بلوغ أهدا احلفظ/االستصالح؛
(د) تواجه املناطق املدارية حتدايت شديدة يف املسلتقبل بسلبا اآلاثر التفاعليلة
املرتتبة على تغ املناخ وتغ استألدامات األراضي واستغالل مصايد األمساك؛
(ها) ميكن ألنشطة التألفيف من آاثر تغ املناخ القائملة عللى األرر أق تلدعم
أهداف احلفظ بفعالية إذا جرى تطبيق التداب الصحيحة يف املكلاق املناسلا وعللى النطلا
الصحيح .ودع الت تيط املتفامل السات دام األياضاي لفاي ميفان إضافا التاابا األمةال علاى
التدخالت من الناحي املفاني ولفي ميفن إجرا مقايضات بيئيا واجتماعيا واقتصاادي هاو أمار
الغ األمهي (وهذا هو جوهر عملي حتييد أثر تدهوي األياضي) .وت تمل بعاض الانُّا ُ املوثَّقا يف
التقيي على ما يلي:
''١

األخذ حبلول ائمة على الطبيعة ،ميكن أق تكلوق عاللة ملن حيلت التكلفلة
يف حتقيللق أه للداف التنمي للة املس للتدامة ،وخاص للة إذا أخ للذت مجيل ل جوان للا
األراضي يف العتبار واتبل هلج ملن لج املشلند الطبيعلي/النلنج اإل ليميلة
حيللت ميكللن إدارة الللديناميات ب ل املنللاطق الريفيللة واملنطللق احلض لرية إدارة
أكثر اسرتاتيجية لصاحلنما كلينما؛

''٢

التكثيف املستدا الذي ،إذا أدير بشكل صحيح ،د يكوق أحد احللول،
وخاصة إذا جرى اتباعه يف إطار مبادئ اإليكولوجيا ال راعية؛

''3

مل ارع الطا للة األحيائيللة وتشلج الللنظم اإليكولوجيللة غل احلرجيللة ،والل للذر
التقرير من أنه ميكن أق يكوق هلملا آاثر جانبيلة عللى التنلوع البيوللوجي وو يفلة
ال للنظم اإليكولوجيل لة ،ومل ل ذل للو ،وابتب للاع اإلدارة الس للليمة ،ميك للن أق يك للوق
حتقيق التوازق ب الحتياجات البيئية والغذائية والطا ية ج ءا من احلل.

جيم -استصالح األراضي من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة

()23

 -27يف الق اراي  ،UNEP/EA.2/L.28دعاات ،يف مجل ا أمااوي ،مجعي ا األم ا املتداادمل للبيئ ا التابع ا
لرب م األم املتددمل للبيئا  ،يف دويعاا الةانيا  ،الادول األعضاا إىل اختااذ إجارا ات مان أجال حتقياق
أهاادا التنمي ا املسااتدام وبلااوغ املساات دةات التوعي ا ب ااتن حتييااد أثاار تاادهوي األياضااي .كمااا أن
مجعي األم املتددمل للبيئ قد دعت ،يف مجل أموي ،يف قراياها  ،UNEP/EA.2/Res.24بر م األما
املتداادمل للبيئا إىل تقااد الاادع إىل اتفاقيا مفاةدا التصاادر بغيا تيساري تقاسا أةضاال املمايسااات
م اان أج اال اس ااتددا وتنفي ااذ أط اار اسا ا اتيجي ونيا ا حت ااذير مبف اار م اان أج اال حتس ااني إدايمل اااطر
الفواي  ،وحتقيق اإلدايمل املستدام لألياضي ،واستصالح األياضي ،والتفيّف ما اجلفا .

__________

( )23املرجا نفسه.8 ،
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 -28وبنااا علااى طل ا اللجن ا التوجي ي ا للفريااق الاادويل املعااين امل اوايد ،واصاال الفريااق أعمالااه
ب تن األياضي واستصالح األياضي .وبعاد إصاداي هاذا الفرياق من اوي املعناون "ةات اإلمفاا ت
املس ااتدام ملا اوايد األياض ااي  -نيا ا التقي ااي واسا ا اتيجياته وأدوات ااه" (Unlocking the Sustainable
 ،)24()Potential of Land Resources – Evaluation Systems, Strategies and Toolsاشاار هااو
وجلنتااه التوجي يا عمليا ترمااي إىل إعااداد ويقا تففااري ب ااتن استصااالح األياضااي ماان أجاال حتقيااق
أهادا التنميا املسااتدام  ،هبااد توساايا نتاااق الاروابط بااني استصااالح األياضااي ومجيااا أهاادا
التنميا املساتدام وة ا هاذ الاروابط واستف ااة ا والتتكياد علي اا .وقاد اساتجاب مؤلفاو الفصاال
الااذين اختااريوا إلعااداد ويقا التففااري هااذ لناادا مفتااوح ماان الفريااق الاادويل املعااين املاوايد أُطلِّااق يف
أوائال عاام  .2018ولتنفياذ املقاريين /18م أ 13-و/21م أ ،13-دعاا هاذا الفرياق الحقاا هيئا
التفاعاال بااني العلااوم والسياسااات إىل إعااداد الفصاال  15-3ب ااتن استصااالح األياضااي ماان أجاال
حتقي ااق اهل ااد  15م اان أه اادا التنمي ا ا املسا ااتدام  :محاي ا ا واس ااتعادمل وتعزيا ااز اسا اات دام الا ااني
اإليفولوجي ا ا األيضا ااي  ،وإدايمل الغا اااات ب ا اافل مسا ااتدام ،ومفاةد ا ا التصا اادر ،ووقا ااف تا اادهوي
األياضي وةقدان التنوع البيولوجي وعف ،ا اه ما".
 -29وقاد تناولات هيئا التفاعال باني العلاوم والسياساات هاذ احلاجا عان طرياق حتدياد عضاوين
ماان أعضااائ ا ،ميااةالن بلاادا متقاادما وبلاادا ميااا( )25ولاادي ما خ اربمل ةني ا يف جمااال حتييااد أثاار تاادهوي
األياضي ،وجمال تدهوي األياضي وأهدا التنمي املستدام  ،جرى تفليف ماا يف أوائال عاام 2018
بوضا الفصل املذكوي وةقا لرطااي الازمين واإلجارا ات اللاذين حاددمها الفرياق الادويل املعاين املاوايد،
وحتت قيادمل أعضا هذا الفريق وبر م األم املتددمل للبيئ .
 -30وأثنااا إعااداد هااذا الفصاال ،وضااعت هيئ ا التفاعاال بااني العلااوم والسياسااات يف االعتباااي
املن ااويات احلدية ا ذات الصاال  ،ةضااال عاان األدل ا الناشاائ عاان تنفيااذ اإلطاااي املفاااهيمي العلمااي
لتدييد أثر تدهوي األياضي( )26الذي وضعته هيئ التفاعل ،وتقرير اتفاقي األم املتدادمل ملفاةدا
التص اادر ع اان التوقّع ااات العاملي ا ا املتعلق ا ا األياض ااي( ،)27والقائم ا ا املرجعي ا ا امل اااييا وال ا اربام
التدويليا ةيماا يتعلاق بتديياد أثاار تادهوي األياضاي( )28الايت وضااعت ا ا ليا العامليا التابعا التفاقيا
مفاةد التصدر التعاون ما أمان هذ االتفاقيا والت ااوي ماا مرةاق البيئا العامليا  ،وعان تقريار
التقيااي املتعلااق بتاادهوي األياضااي واستصااالح ا ،الصااادي عاان ’املنتاادى احلفااومي الاادويل للعلااوم

__________

( )24الا ا ا ا ا ارابط:

_<https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7708/-Unlocking_the_sustainable

potential_of_land_resources_Evaluating_systems,_strategies_and_tools_Summary_for_policymakers

()25
()26
()27
()28

>.-2016Unlocking_the_Sustainab.pdf?sequence=3&isAllowed=y
يسالّ الفريااق الاادويل املعااين املاوايد أبن تصا ّاوي األيذ مع ّقااد ومتباااين ولااذل الااتم ،الفريااق عاان قصااد إسا امات
من أكادمييني ومففارين مان مجياا أ اا العاا .لضامان أن تفاون منياويات البلادان املتقدما والبلادان الناميا ممةَّلا
يف كل ةصل من الفصول.
املرجا نفسه.19 ،
الرابط:
>.<https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-09/GLO_Full_Report_low_res.pdf
ادر إبجارا اساتعراذ
قام ااربا العاملون ما هيئ التفاعل بني العلوم والسياساات التابعا التفاقيا مفاةدا التص ّ
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
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والسياسات املعين التنوع البيولاوجي وخادمات الاني اإليفولوجيا ‘ وهادةت إىل االساتفادمل أيضاا
من املعلومات اليت تتيد ا العمليات احلدية يف جمال التفاعل بني العلوم والسياسات .ويّكز حتليل
الواثئ ااق ذات الصا اال علا ااى استف ااا حلا ااول للتصا اادي لت اادهوي األياضا ااي ،أي ةا اار للتغيا ااري
التدويلي يف طريق تفاعل الب ر ما هذا املويد األساسي إىل أبعد حد.
 -31ويف الفصاال  15-3ماان ويق ا التففااري اااص ا الفريااق الاادويل املعااين امل اوايد ،تس الِّّط هيئ ا

التفاعل بني العلوم والسياسات الضو على أن أكةار التارق كفاا مل ملعاجلا تادهوي األياضاي وأكةرهاا
ةعالي ا ماان حي ا التفاااليف هااي اعتماااد اسااتجاب هرمي ا تعتااي األولوي ا للتاادابري الرامي ا إىل نّا
تاادهوي األياضااي واحلااد منااه ،مااةال عاان طريااق اساات دام اإلدايمل املسااتدام لألياضااي ،عااد إىل
عف ،ا ا التادهوي عان طرياق االستصاالح أو إعاادمل التتهيال .ويادةا الفصال أبن( :أ) استصاالح
األياض ااي املت اادهويمل ه ااو ج ااز ال يتجا ازأ م اان حتقي ااق مجي ااا الغ اااايت الا اوايدمل ض اامن اهل ااد  15م اان
أهاادا التنمي ا املسااتدام ؛ (ب) عملي ا ن ا تاادهوي األياضااي واحلااد منااه ،إىل جان ا استصااالح
األياضي ،تتي مسايا واضدا لتدقيق حتييد أثر تدهوي األياضي (الغاي  3-15من أهدا التنميا
املس ا ااتدام ) بينم ا ااا ت ا اادع يف الوق ا اات نفس ا ااه حتقي ا ااق معيا ا ا أه ا اادا التنميا ا ا املس ا ااتدام األخ ا اارى؛
(ج) ال كيز على اإلدايمل املستدام واستصالح قاعدمل األياضي هو املبدأ احملويي لتدقيق مستقبل
أةضل ومستدام ،يري يف إطاي احلد من الفقر ،وضمان الغاذا واملاا  ،ومحايا التناوع البيولاوجي،
وتعزيز سبل العيش املستدام  .ويف اتساق ما الفصول األخرى من ويق التففري هاذ  ،تُع َارذ يف
أتمااالت تلف ا ماان أجاال واضااعي السياسااات واألكااادمييني واملمايسااني بغي ا وضااا
هااذا الفصاال ّ
اسا اتيجيات لتدقيااق أقصااى زايدمل ةيمااا الستصااالح األياضااي وإعااادمل أتهيل ااا ماان ةوائااد م ا ك
للدي ااامل عل ااى األيذ ع اان طري ااق تس االيط الض ااو عل ااى امل اااطر واملقايض ااات والتف اااليف املتعلقا ا
استص ااالح األياض ااي وإع ااادمل أتهيل ااا م اان أج اال حتقي ااق ختا ا التنميا ا املس ااتدام لع ااام 2030
والغاايت املرتبت هبا.
 -32وأس مت أيضا هيئ التفاعل بني العلوم والسياسات يف الفصل  7-3مان ويقا التففاري
اااص الفريق الدويل املعين املوايد ،املعنون :استصالح األياضي من أجال حتقياق اهلاد  7مان

أهاادا التنميا املسااتدام  :ضاامان حصااول اجلميااا بتفلفا ميسااويمل علااى خاادمات التاقا احلديةا
املوثوق واملستدام  .ويسلط هذا الفصل الضو على ةر إنتاج الفتل األحيائي ألغاراذ التاقا

يف األياضااي املتاادهويمل ،أي مااةال يف األياضااي امللوث ا غااري املناسااب إلنتاااج الغااذا  ،والتااايل تااوةري
التاق املتجددمل دون التاتثري علاى األمان الغاذائي ،وحتقياق عائاد ماايل لادع استصاالح األياضاي.
وهااو يعاارذ أيضااا كيااف ميفاان اساات دام حماصاايل التاق ا مةاال األع اااب املعم ارمل ملواج ا تعري ا
ال با  ،واحلاد مان ااطر تادهوي األياضاي ،وكيااف ميفان أن ياوةر حصااد الوقاود اا اي علاى ااو
مستدام هو وحتسني إنتاج الفد النبايت طاق نييف وأن حي ّدا من تدهوي الغاات.
 -33وتست لن ويق التففري املتعلق مبوضوع "استصالح األياضاي مان أجال حتقياق أهادا
التنمي ا املسااتدام " مخس ا اسااتنتاجات عام ا ماان الفصااول البالغ ا التنا ّاوع املفتوب ا اسااتجاب لفاال
هاد ماان األهاادا الساات ع اار األوىل ماان أهادا التنميا املسااتدام  ،والاايت تاارى هيئا التفاعاال
بني العلوم والسياسات أهنا ذات صل اتفاقي األم املتددمل ملفاةد التصدر:
د تكوق لستصالح األراضي وإعلادة أتهيلنلا وائلد مشلرتكة كبل ة جلميل
(أ)
أهللداف التنميللة املسللتدامة .إذ الحياات هيئا التفاعاال بااني العلااوم والسياسااات أن هااذا التقرياار،
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علااى غ اراي تقيااي تاادهوي األياضااي واستصااالح ا الااذي أج ارا ’املنتاادى احلفااومي الاادويل للعلااوم
والسياسات املعين التنوع البيولاوجي وخادمات الاني اإليفولوجيا ‘ ،قاد نيار عان قصاد يف مجياا
أهادا التنميا املساتدام وةعال ذلا عان طرياق اختيااي ماؤلفني مان ختصصاات ومنااطق جغراةيا
شىت للم ايك يف هذ العملي  .واملالحيات واالستنتاجات اليت قدم ا هؤال املؤلفون ،يغا أهناا
ليست جامع حبال من األحوال ،تتي األمل وتةاري التتلعاات لالساتةماي يف استصاالح األياضاي
وإعادمل أتهيل ا يف مجيا أ ا العا.؛
(ب) يتفللاوت مللدى كللل مللن الفوائللد املشللرتكة لستصللالح األراضللي/إعادة أتهيلنللا
واملألللاطر احملتملللة واملقايضللات يف هللذا الصللدد تفللاواا واسل النطللا يمللا بل أهللداف التنميللة
املستدامة .وقد الحيت هيئ التفاعل باني العلاوم والسياساات أن هاذا االساتنتاج يؤكاد احلاجا إىل
ختتاايط متفاماال الساات دامات األياضااي عنااد تنفيااذ أهاادا التنمي ا املسااتدام ويتواةااق مااا النتااائ
الاوايدمل يف املل اان املعااد ماان أجاال واضااعي السياسااات الااذي يل ّ اان تقرياار التقيااي املتعلااق بتاادهوي
األياضي واستصالح ا والوايدمل يف تقرير هيئ التفاعل بني العلوم والسياسات عن اهلد 2-1؛
(ج) كث ل ا مللا فتلللف الفوائللد املشللرتكة لعمليللات استصللالح األراضللي وإعللادة
أتهيلنا اختال ا كب ا عن الفوائد املشرتكة لستصالح األراضلي ،كملا تتبلاين الفوائلد النسلبية
لكل مننما يما ب أهداف التنمية املستدامة .وترى هيئ التفاعال باني العلاوم والسياساات أن
هذا االستنتاج له انعفاسات م م من حي كيفيا ختتايط ورويال الاربام وامل ااييا الايت حتااول
معاجل ا استصااالح األياضااي أو إعااادمل أتهيل ااا االق ا ان مااا واحااد أو أكةاار ماان أهاادا التنمي ا
املس ااتدام األخ اارى :ةالفوائ ااد امل ا ا ك لعمليا ا االستص ااالح (م ااةال خبص ااو الفق اار ع اان طري ااق
الدخل) تتدقق على الفوي يف حني أن ةوائد األيذ املستصلَد وكاذل  ،بديجا أقال ،األياضاي
اليت أعيد أتهيل ا قد تتتل مروي سنوات أو عقود كةريمل لفي تتدقق؛
(د) يشللكل هلج املَشللاهد الطبيعيللة ،للا يف ذلللو اسللتنداف السللتثمارات ،أملرا
أساسلليا يف زايدة العائللد اإلمجللات لسللتثمارات استصللالح األراضللي وإعللادة أتهيللل األراضللي.
وتالحظ هيئا التفاعال باني العلاوم والسياساات أن اتبااع هنا امل ااهد التبيعيا القاائ علاى الاني
االجتماعي ا  -البيئي ا املتفامل ا ( ،)29والت تاايط املتفاماال الساات دام األياضااي ،واإلدايمل املتفامل ا
لألياضااي ،علااى الندااو املبااني يف اإلطاااي املفاااهيمي لتدييااد أثاار تاادهوي األياضااي ،هااو أماار مفيااد
لتدقيق أقصى عائد على استةمايات استصاالح األياضاي وإعاادمل أتهيل اا .كماا أن هنا امل ااهد
ِّ
ارج
ييسار توجياه االساتةمايات إىل تلا األجازا مان امل ا د التبيعااي الايت يفاون مان املا َّ
التبيعيا ّ
أن تستجي  ،واليت يفون من احملتمل ةي ا أن يستمر االنتعاش؛
(ها) ميكللن للنمذج للة (إع للداد النم للاذ الكميللة والنوعي للة ،للا يف ذل للو إع للداد
الس لليناريوهات ،عل للى الص للعد م للن احملل للي إ الع للاملي ،أق تس للاعد يف توجي لله الس للتثمارات
املسللتقبلية .وت ااري ويق ا التففااري إىل التداادايت احملتمل ا الاايت تواجااه حتقيااق أوجااه التااازي والفوائااد
__________

( )29يفا ذ ساياق النياام االجتماااعي  -اإليفولاوجي مسابقا لااي ،ةقاط أن يعتماد تعزيااز وصايان الاني اإليفولوجيا
لألياضااي الاايت تعماال ب اافل جيااد علااى املباااديات ذات الاادواةا السياسااي بغي ا ن ا و/أو تقلياال و/أو عفاا،
ا ااا ت اادهوي األياض ااي ،با اال أن يتتلب ا اا أيض ااا ما اان مديري/مؤسس ااات األياض ااي ضا اامان ايتب اااط الب اار الا ااني
اإليفولوجيا ا والعناي ا ا هبا اا وتق اادير قيمت ااا ع اان طري ااق توزي ااا احلق ااوق واالمتي ااازات بفف ااا مل ةيم ااا ب ااني األوق ااات
واألماكن .انير الرابط.<https://doi.org/10.1016/j.envsci.2018.07.003> :
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امل ك املمفن ألهدا التنمي املستدام بساب املادى الاذي ريال يف حادود مبااديات التنميا
إىل أن تفااون ِّّ
متجزئ ا (علااى ساابيل املةااال ،ةدااىت امل اااييا الاايت روهلااا نفاا ،احلفوم ا أو الوكال ا
منساق ) ،وهاو ماا ياؤدي إىل
احلفومي أو اجل ا املا ا ميفان يف كةاري مان األحياان أن تفاون غاري َّ
تقييااد االبتفاااي وإىل إجارا مقايضااات ال لاازوم هلااا .ويف هااذا الصاادد ،تالحااظ هيئ ا التفاعاال بااني
العلوم والسياسات أن السيناييوهات الوايدمل يف ’التوقّعات العاملي املتعلقا األياضاي‘( )30التفاقيا
مفاةدا التصاادر ويف املل ّاان املتعلااق بتوقعااات املاوايد العامليا لعااام  )31(2019الااذي أعااد ماان
أجاال واض اعي السياسااات الفريااق الاادويل املعااين امل اوايد هااي مةااال علااى ق اومل إعااداد وتتبيااق مناااذج
متفامل ا للمساااعدمل يف هيفل ا وتتبّااا تعقيااد العواماال املتفاعل ا الاايت حتاادد إىل أي ماادى س اتتدقق
الفوائد امل ك الستصالح األياضي وإعادمل أتهيل ا.
 -34والحيت هيئ التفاعل بني العلوم والسياسات أيضا أن اهلد  17من أهدا التنمي
املستدام "إقام ال راكات من أجل حتقيق أهدا التنمي املساتدام " ،وهاو اهلاد املعاروذ يف
الفصل  17-3مان ويقا التففاري ،يقا ِّّدم "ديوساا مساتفادمل" عمليا ممتادمل علاى مادى عمار العمال
يف جمال احلفظ والتنمي  ،تؤكد على أنه بينما يوجد الفةري الذي ينبغي تعلّمه ،يوجد أيضا أسااس
متاني للممايساات اجليادمل الايت ميفان أن تَباين علي اا مجياا اجل اات الفاعلا امل اايك يف استصااالح
األياضي وإعادمل أتهيل ا .وسلّمت هيئ التفاعل بني العلوم والسياسات أبن أحد التدادايت الايت
تواجااه حتقيااق أقصااى قاادي ماان الفوائااد للمباااديات الرئيسااي الستصااالح األياضااي وإعااادمل أتهيل ااا
املنسااق ةيمااا بين ااا ،واالةتقاااي إىل ال ا ابط يف املبااادو واملعااايري
حااول العااا .هااو حمدودي ا التواصاال َّ
ِّ
توج اه تنفيااذها .وماان األمااوي األساسااي إقام ا ش اراكات ةيمااا بااني هااذ املباااديات
األساسااي الاايت ّ
وتعاوهنا ما املنيمات ،مةال مجعيا اإلصاالح اإليفولاوجي ،الايت أعا ّدت ون ارت املباادو واملعاايري
يف عام  2016واليت أطلقت عملي ت اويي مفتوح لتدسين ا(.)32

رابع ا -الستنتاجات والتوصيات
 -35استأللص لت هيئللة التفاعللل ب ل العلللو والسياسللات سللتة اسللتنتاجات رئيسللية مللن
تقييمللي ’املنتللدى احلكللومي الللدوت للعلللو والسياسللات املعللاب ابلتنللوع البيولللوجي وخللدمات
ال للنظم اإليكولوجي للة‘ وور للة التفكل ل الل ل أع للدها ’الفري للق ال للدوت املع للاب ابمل للوارد‘ وه للي
اسللتنتاجات ذات صلللة جبنللود اتفا يللة األمللم املتحللدة ملكا حللة التصللحر الراميللة إ جتنللا
تللدهور األراضللي واحلللد منلله وعك ل اجتاهلله ،واحلفللال علللى سللبل العللي  ،وضللماق تقللد
خللدمات الللنظم اإليكولوجي لة ،ومحايللة التنللوع البيولللوجي ،وابلتللات دعللم التطلعللات الوطنيللة
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة حبلول عا  .٢٠3٠وتشمل هذه الستنتاجات ما يلي:

__________

( )30املرجا نفسه.28 ،
( )31الرابط.<https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook> :
( )32ال ا ا ارابط<https://www.ser.org/page/SERStandards/International-Standards-for-the-Practice-of-Ecological- :
>.Restoration.htm
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الس للتنتا  :١مل ل تس للارع وتل ل ة التحويل لل الس لللأل لضراض للي ،يك للوق م للن
(أ
الضللروري محايللة التنللوع البيولللوجي وخللدمات الللنظم اإليكولوجيللة وسللبل العللي بطريقللة كليللة
متكاملة واسرتاتيجية .وهذا سوف يتطلا:
''١

العل لرتاف أبق إدارة عملي للة حتيي للد أت للر ت للدهور األراض للي ه للي عنص للر ابلل ل
األمهية .وهكذا ينبغي وض سياسات مناسبة لدعم تنفيذ هذه العملية عن
طري للق األخ للذ برؤي للة وطني للة مش للرتكة بشل ل ق أوجل له الل لرتابني بل ل الت للدخالت
املتعلقللة بتحييللد أتللر تللدهور األراضللي (اإلدارة املسللتدامة لضراضللي وإعللادة
أتهيل األراضي/استصالحنا وحفظ التنوع البيولوجي/احلفال عليه؛

''٢

تكامل فطيني استألدامات األراضي يف مجيل القطاعلات ،لا يضلمن افلاذ
إجلراءات التللرزر اإل ليميللة ودوق اإل ليميللة والوطنيللة ودوق الوطنيللة واحملليللة
ب ل حتييللد أتللر تللدهور األراضللي ،وال ل حتمللي التنللوع البيولللوجي ،وخللدمات
النظم اإليكولوجية وسبل العي ؛

''3

اإلدم للا املننج للي ملع للارف الس للكاق األص لللي والس للكاق احملليل ل يف ه للذه
العمليللة عللن طريللق إشلراك الشللعوا األصلللية وااتمعللات احملليللة إ جانللا
اخلل ل اء وأص للحاا املع للارف اآلخل لرين يف فط لليني وتنفي للذ عملي للة حتيي للد أت للر
تل للدهور األراضل للي مل للن أجل للل محايل للة التنل للوع البيولل للوجي وخل للدمات الل للنظم
اإليكولوجية وسبل العي ؛

''4

وضل ل أط للر للسياس للات الوطني للة وإجل لراءات سياس للاتية مرتبط للة للا تش للمل
حللوا ملسل ي
لتعملي األراضللي ونظللم اإلنتللا وأطللاس السللتنالك بغي لة ضللماق
ي
مستعملي األراضي على املدى الطويل ابلستثمار يف ممارسات اإلدارة
يا
املستدامة لضراضي وتكرار التجارا الناجحة؛

''5

العرتاف أبق الدور الذي تؤديه النساء والشباا يف ضماق اإلدارة الفعالة
لضراض ل للي أم ل للر ج ل للوهري إلجي ل للاد سياس ل للات تض ل للمن التألط ل لليني املتكام ل للل
لس للتألدامات األراض للي بغي للة محاي للة التن للوع البيول للوجي وخ للدمات ال للنظم
اإليكولوجية وسبل العي ؛

''6

وض ل سياسللات وطنيللة تتلليح تللداب تنظيميللة عالللة ت لربني ب ل أتت ل قللداق
التنللوع البيولللوجي العللاملي وإشللارات تللدهور األراضللي ابلسللتناد إ األسل
العلمية ومعارف السكاق األصلي واملعارف احمللية؛

''7

زايدة الت كيد على التسلسل اهلرمي إلجراءات حتييد أتلر تلدهور األراضلي:
جتنللا > تقليللل > عك ل اجتللاه تللدهور األراضللي ،وخاصللة الت كيللد علللى
التداب الرامية إ جتنا تدهور األراضي؛

(ا السللتنتا  :٢جيللا تطللوير القللدرات الوطنيللة ودوق اإل ليميللة واإل ليميللة
بغية تقييم إمكاانت األراضي من أجل تيس الختيارات ال تشج على األخذ مارسات
أ ضل لستألدا األراضي تدعم حتقيق حتييد أتر تدهور األراضي .وهذا سيتطلا ما يلي:
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''١

العرتاف أبق تدهور األراضي حتركه عوامل دا عة عاملية وأنه ل يوجد حلل
واحد يصلح جلمي احلالت بش ق الستجاابت هلذا التدهور عللى الصلعد
الوطاب ودوق اإل ليمي واإل ليمي؛

''٢

العرتاف أبق التدخالت املتعلقة بتدهور األراضي على الصعيد احمللي ال
ل تنفللذ إل علللى النطللا احمللللي تواجلله خطللر التنفيللذ بطريقللة منفصلللة عللن
العوام للل الدا ع للة والض للغوس الناش للئة ع للن للوى الس للو عل للى الص للعيدين
الوطاب والعاملي؛

''3

الع للرتاف أبق اإلمك للاانت األساس للية لضراض للي فتل للف ابخ للتالف املن للاطق
اجلغرا ية ،ما يلؤتر عللى نتلائج تلداب استصلالح األراضلي وإعلادة أتهيلنلا.
وهذا جيعل من األمهية كاق تقييم إمكاانت األراضي كج ء من التألطليني
املتكامل لستألدامات األراضي بل أي استثمار؛

''4

سلليتطلا تط لوير القللدرات الوطنيللة املتعلقللة بتقيلليم ورصللد إمكللاانت األراضللي
وج للود شل لراكات متع للددة املؤسس للات (مث للل اجلامع للات والوك للالت احلكومي للة
والقيا ابستثمارات يف البنية التحتية تع ز استألدا املرا ق املتاحلة عامليل ا (مثلل
املرا ق احلوسلبية والتحليليلة واملنتجلات والتكنولوجيلات (مثلل مرا بلة األرر،
واملعلوماتية اجلغرا ية ،وتكنولوجيات سلسلة السجالت املغلقة ()33؛

''5

وض ل للج خاصللة بكللل بلللد لتقللد حلللول ملشللاكل تللدهور األراضللي ،م ل
العرتاف بوجود تباينات حملية للي قلني يف اعلدة األراضلي ولكلن أيضل ا
يمل للا متثلل لله األرر ال ل ل تعمل للل بفعاليل للة مل للن يمل للة للمجتم ل ل  ،وأق تل للروة
املعلومل لات املس للتمدة م للن نظ للم معلوم للات الس للكاق األص لللي والس للكاق
احمللي ستكوق أساسية للحفال على هذه القيمة ابلنسبة إ ااتم ؛

''6

العل لرتاف أبق النس للاء ه للن املش للر ات الرئيس لليات عل للى اع للدة األراض للي
العامليللة ،وابلتللات ل ق دعللم دور امل لرأة يف تقيلليم ورصللد إمكللاانت األراضللي
سيكوق ذا أمهية حامسة لتحقيق أهداف حتييد أتر تدهور األراضي؛

''7

اعتماد هج إ ليمي لدعم اجلنود القطرية الرامية إ تطلوير لدرا ا اخلاصلة
علللى تقيلليم ورصللد إمكللاانت األراضللي ،األمللر الللذي يتطلللا املعر للة بشل ق
كيفية نم املؤشرات واستألدامنا ،واستحداث مصلارف بيلاانت ملن أجلل
رسلم السياسلات ،وتطللوير القلدرات عللى تقيلليم احلاللة والجتاهلات والتقللد
و حتييد أتر تدهور األراضي؛

السللتنتا  :3ميكللن تع ي ل حتقيللق عمليللة حتييللد أتللر تللدهور األراضللي عللن
(
طريلق تللد قات وأطلاس وممارسللات السلتنالك واإلنتللا املسلتدامة إذا كانللت اآلليلات القائمللة
جلمل املعلومللات وتصلنيفنا وتقامسنللا متكامللة للا جيعلل تللد قات السلتنالك مرتبطللة ابألرر
ال تنتج ما جيري استنالكه .وهذا سوف يتطلا ما يلي:

__________

( )33الرابط:

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

>.%20-%20web.pdf
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''١

العرتاف أبق التد قات املسلتدامة لسالسلل وأطلاس وممارسلات السلتنالك
واإلنت للا  ،ع للن طري للق أط للاس الس للتنالك الف للردي امل للنألف  ،واس للتألدا
مس ل للتوايت الطا ل للة املنألفض ل للة واملتج ل للددة يف اإلس ل للكاق والنق ل للل وال ل للنظم
الصللناعية هللي أمللور ميكللن أق تسللنم يف حتقيللق حتييللد أتللر تللدهور األراضللي
على الصعد اإل ليمي ودوق اإل ليمي والوطاب ودوق الوطاب واحمللي؛

''٢

العرتاف أبق التقد احملرز يف الكيفية ال ميكن لا يلا ورصلد تلد قات
السللتنالك واإلنتللا وحالللة األرر يتلليح رصللة لواضللعي السياسللات مللن
حيت أق ما ميكن ياسه ورصده ميكن إدارته بطريقة أكثر استدامة؛

''3

تكامل العملل املتعللق بتحقيلق الغايلة  3-١5والغايلة  ٨-١٢ملن أهلداف
التنميللة املسللتدامة والللذي يسللعى إ ضللماق حصللول النللا يف مجي ل أ للاء
العل للاى علل للى املعلومل للات واملعل للارف ذات الصل لللة ابلتنميل للة وأطل للاس العل ل هلي
املستدامة يف ل النسجا م الطبيعة؛

''4

اس للتحداث واس للتألدا آلي للات جلتلف للة جلمل ل وتص للنيف وتقاس للم املعلوم للات
لغرر زايدة الوعي بش ق وائد حتقيق عملية حتييلد أتلر تلدهور األراضلي علن
طريق رصد حتقيلق الغايلة  3-١5ملن أهلداف التنميلة املسلتدامة وعلن طريلق
التللرزر الللذي يتع ل حتقيقلله م ل يللا مؤش لرات الغايللة  ٨-١٢مللن أهللداف
التنميللة املسللتدامة ،وهلي البصللمة املاديللة للفللرد الواحللد ،والسللتنالك املللادي
احمللي للفرد الواحد ،والستنالك املادي احمللي للناتج احمللي اإلمجات؛

''5

تشللجي السياسللات التعليميللة ،والتعللليم مللن أجللل املواطنللة العامليللة ،والتعللليم
من أجل التنمية املستدامة ،واسلتألدا معلارف السلكاق األصللي والسلكاق
احمللي يف أنشطة حتييد أتر تدهور األراضلي الل تتليح خيلارات وسلبل علي
بديلة جلمي طاعات وجمموعات ااتم  ،ا يف ذلو متك املرأة؛

الستنتا  :4ميكن زايدة الل خم العلاملي لو عكل اجتلاه تلدهور األراضلي
(د
عن طريق زايدة التواصل وتقاسم املعارف يما ب املبلادرات الرئيسلية لستصلالح األراضلي
وإعادة أتهيلنا ال جرى إطال نا حول العاى ،وهو ما ميكن حتقيقه عن طريق ما يلي:
''١

استحداث آلية لتع ي التواصل يملا بل هلذه املبلادرات الرئيسلية للتغللا
على القيود احلالية يف تقاسم املعر ة املؤسسية بشل ق نطلا التلداب اجلاريلة
لستصالح األراضي وإعادة أتهيلنا ومداها املكاين وحالتنا؛

' '٢جتميل ل البي للاانت بشل ل ق امل للدى املك للاين ألنش للطة استص للالح األراض للي وإع للادة
أتهيلنللا عل للى نطللا الع للاى وحالللة ه للذه األنشللطة وتقاس للم الللدرو املس للتفادة
و صص النجاح املستمدة من التدخالت ال تَعت األرر نظملا اجتماعيلة -
إيكولوجية متكاملة؛
''3
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تشجي العمل املتضا ر اهلادف إ تلبية احتياجات بناء القلدرات البشلرية
والتكنولوجيل للة واملاليل للة مل للن أجل للل تشل للجي افل للاذ امل يل للد مل للن اإلج ل لراءات
لستصالح األراضي وإعادة أتهيلنا؛
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الس للتنتا  :5م للن شل ل ق وضل ل جمموع للة دني للا م للن املب للادئ التوجيني للة أق
(هل
يساعد على ضماق سعي مبادرات استصالح األراضي وإعادة أتهيلنا عللى نطلا العلاى إ
حتقيللق جمموعللة دنيللا مللن الفوائللد الجتماعيللة  -اإليكولوجيللة ال ل تلللأل جمموعللة مشللرتكة مللن
املعاي نتيجة للتداب السليمة لستصالح األراضي وإعادة أتهيلنا ،وال بدورها د تؤدي
إ حتقيق ترابني أك ب مبادرات الستصالح والت هيل الرئيسية وتع ي احلوار التعلاوين ملن
املنسق؛
أجل حتقيق م يد من العمل يف

السللتنتا  :6يتطلللا حتس ل إمكللاانت حتقيللق وائللد مشللرتكة يف مبللادرات
(و
استصللالح األراضللي وإعللادة أتهيلنللا نللم املقايضللات الفعليللة أو احملتملللة ال ل ميكللن أق تنش ل
ووس ل ل ل للائل توجي ل ل ل لله ه ل ل ل للذه املقايض ل ل ل للات .وه ل ل ل للذا التح ل ل ل للدي موتيفل ل ل للق ابلكام ل ل ل للل يف الوتيق ل ل ل للة
 ،ICCD/COP(14)/CST2يف ح أق أحد ج مواجنته موتيفق يف الوتيقة .ICCD/COP(14)/6

 -36وبغية إعداد مشروع مقرر بش ق تقد التقارير يف املستقبل إ مؤمتر األطراف ،لد
ترغا األطراف يف الدورة الرابعة عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا يف النظر يف الستنتاجات
والتوصيات التالية املوجنة و السياسات:
التوصية  :١تشجي البلداق األطراف على إدما عملية حتييلد أتلر تلدهور
(أ
األراضي يف السياسات والتألطيني على امتداد القطاعات بطريقة متكاملة بغية محايلة التنلوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وسبل العي  ،عن طريق ما يلي:
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''١

إذكاء الوعي وتشلجي نشلاس اللدعوة بشل ق الفوائلد اإلجيابيلة لعمليلة حتييلد
أتر تدهور األراضي من أجل حتقيق أهداف التنمية املسلتدامة يف طاعلات
متعددة؛

''٢

تع ي القلدرات املؤسسلية واملعلارف يف القطاعلات ذات الصللة و يملا بيننلا
من أجل تعميم وتنفيذ عملية حتييد أتلر تلدهور األراضلي عللى الصلعد دوق
الوطاب والوطاب ودوق اإل ليمي واإل ليمي؛

''3

تشجي نقاس التصلال الوطنيلة التابعلة لتفا يلة مكا حلة التصلحر واتفا يلة
التنللوع البيولللوجي واتفا يللة تغل املنللاخ ،وكللذلو مكاتللا اإلحصللاء الوطنيللة
املسؤولة عن أهداف التنمية املسلتدامة ونقلاس التصلال التابعلة لالتفا لات
املنسقة
البيئية املتعددة األطراف األخرى ذات الصلة ،على دعم األنشطة يف
لتنفيذ تداب حتييد أتر تدهور األراضي؛

''4

تشللجي املشللاركة الواسللعة النطللا مللن جانللا اجلنللات صللاحبة املصلللحة،
والل تشلمل ملديري األراضلي ،للا يف ذللو الشلعوا األصللية وااتمعللات
احملليل للة ،ض ل لالا عل للن اخل ل ل اء وأصل للحاا املعل للارف اآلخ ل لرين ،يف سياسل للات
وفطيني وتنفيذ عملية حتييد أتر تدهور األراضي؛

''5

تشجي البلداق األطراف أيضا عللى توتيلق مجيل املسلتوايت الثالتلة هلرميلة
السللتجابة املتعلقللة بتحييللد أتللر تللدهور األراضللي واإلبللال عننللا ،وخاصللة
التداب الرامية إ جتنا تدهور األراضي؛
GE.19-11391
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(ا التوصللية  :٢تشللجي البلللداق األط لراف ،يف ش لراكة م ل الشللركاء التقني ل
وامل للالي ذوي الص لللة ،عل للى تط للوير الق للدرات الوطني للة ودوق اإل ليمي للة واإل ليمي للة لتقي لليم
إمكاانت األراضي من أجل تيس الختيلارات الل تشلج عللى حتسل ممارسلات اسلتألدا
األراضي ال تدعم حتقيق عملية حتييد أتر تدهور األراضي ،عن طريق ما يلي:
''١

دعللوة الفريللق الللدوت املعللاب ابملللوارد والفريللق الستشللاري العلمللي والتقللاب
التل للاب ملر ل للق البيئل للة العامليل للة إ العمل للل م ل ل هيئل للة التفاعل للل ب ل ل العلل للو
والسياس للات م للن أج للل وضل ل إرشل للادات بشل ل ق تقي لليم ورص للد إمكل للاانت
األراضي تكوق ائمة على أسا علملي ومتوا قلة مل اإلرشلادات املتعلقلة
بتحييد أتر تدهور األراضي؛

''٢

تشجي دمج البياانت واملعلومات املوجودة عالا ،ا يف ذللو نظلم املعر لة
املألتلفة ،يف عمليات فطيني استألدامات األراضي على مجيل املسلتوايت
ال تدعم حتقيق حتييد أتر تدهور األراضي؛

''3

تع ي ل القللدرات الوطنيللة واإل ليميللة ،حسللبما يكللوق مناسللب ا ،علللى إجل لراء
تقييملات إلمكللاانت األراضلي أتخللذ يف احلسللباق املعلارف العلميللة ومعللارف
السللكاق األصلللي وااتمعللات احملليللة عللى السللواء مللن أجللل تنفيللذ عمليللة
حتييد أتر تدهور األراضي؛

''4

تشلجي التعلاوق بل الشلمال واجلنللوا و يملا بل بللداق اجلنلوا والتعللاوق
الثالت للي ال للذي ي للدعم التكنولوجي للا واملع للارف العلمي للة ومع للارف الس للكاق
األصلي وااتمعات احمللية وغ ها من القدرات ملن أجلل حتقيلق حتييلد أتلر
تدهور األراضي؛

التوصية  :3حتس إمكلاانت حتقيلق عمليلة حتييلد أتلر تلدهور األراضلي علن
(
طريللق ربللني تللد قات السللتنالك ربطل ا مننجيل ا ابألرر الل تنللتج مللا جيللري اسللتنالكه ،وهللو
ما ينطوي على:
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''١

مج وتصنيف وتقاسم املعلومات من أجل إذكاء الوعي بكيف ميكن تع يل
وائلد حتقيللق عمليللة حتييلد أتللر تللدهور األراضللي علن طريللق تللد قات وأطللاس
وممارسات وتكنولوجيات الستنالك واإلنتا املستدامة؛

''٢

تشللجي البلللداق األط لراف علللى حتديللد آليللات للتقليللل إ أدىن حللد مللن
الت ل ت ات ال تصللادية والجتماعيللة والبيئيللة الضللارة ال ل تللؤدي إ تللدهور
األراضي يف البلداق األطراف األخرى؛

''3

متك املرأة من األخذ ابختيارات ائمة على رارات مستن ة بش ق اإلدارة
املسللتدامة لضراضللي وأطللاس السللتنالك ،عللن طريللق إمكانيللة الوصللول إ
املعلومات على و واف؛

''4

التوعيل للة يف املنل للاطق احلض ل لرية وشل للبه احلض ل لرية بش ل ل ق كيفيل للة أتت ل ل أطل للاس
السللتنالك علللى األراضللي انطال لا مللن الصللعيد احمللللي إ الصللعيد العللاملي
بغية تيس األخذ ابختيارات مستن ة بش ق الستنالك؛
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''5

حتديلد آليلات للحلد ملن هلدر األغذيلة و قلدا ا علن طريلق سلسللة اإلنتلا
والتوزيل أبكملنللا ،مل العلرتاف أبمهيللة وتنللوع معللارف السللكاق األصلللي
والسكاق احمللي  ،ا يف ذلو املمارسات؛

''6

تشللجي بللذل جنللود مسللتمرة للتصللدي لسللتألدا الو للود علللى للو غ ل
مسللتدا وهللو مللا يللؤدي إ إزالللة الغللاابت ومللا لللذلو مللن أتت ل ات علللى
الصحة البشرية؛

''7

أق يطلَ للا م للن األمان للة حت للديت ائم للة العوام للل الدا ع للة املباش للرة والعوام للل
الدا عة غ املباشرة لتدهور األراضي املدرجلة يف طلاذ تقلارير اتفا يلة األملم
املتحدة ملكا حة التصحر لكي تعك العواملل املدرجلة يف اجللدول  ١و٢
ولكي تعك أتت أطاس وتد قات الستنالك واإلنتا ؛

التوصية  :4حف ال خم العاملي و عك اجتاه تدهور األراضي عن طريق
(د
تش للجي زايدة التواص للل وتقاس للم املعر للة يم للا بل ل مب للادرات الستص للالح وإع للادة الت هي للل
الرئيسية ال أطلقت حول العاى ،وال ميكن حتقيقنا عن طريق ما يلي:
''١

دعوة الشركاء التقني ذوي الصلة والفريلق العلاملي املعلاب ابمللوارد إ القيلا -
وأق يطلَا ذلو أيضا من األمانة واآلليلة العامليلة  -ابستكشلاف اخليلارات
املتعلقللة آليللة ميكللن أق تضللمن القيللا بتعللاوق حقيقللي يمللا ب ل املبللادرات
الرئيسللية لستصللالح األراضللي وإعللادة أتهيلنللا علللى نطللا العللاى ،وتيس ل
التواصل الشلامل بشل ق أتتل هلذه التلداب الراميلة إ عكل اجتلاه تلدهور
األراضللي علللى أق تؤخللذ يف العتبللار الللنظم الجتماعيللة  -البيئيللة ،وحتديللد
الحتياجات والقدرات املطلوبة لفاذ إجراءات حمددة اهلدف؛

''٢

أق يطلا من األمانة استكشاف حتس اإلبال عن اتفا ية األمم املتحلدة
ملكا حللة التصللحر عللن طريللق جتمي ل بيللاانت عللن املللدى املكللاين ألنشللطة
استصلالح األراضللي وإعللادة أتهيلنلا وعللن حالللة هلذه األنشللطة علللى نطللا
الع ل للاى ،وتقاس ل للم ال ل للدرو املس ل للتفادة و ص ل للص النج ل للاح املس ل للتمدة م ل للن
التدخالت ال تَعت األرر أنظمة اجتماعية إيكولوجية متكاملة؛

(ه التوص ل للية  :5أق ت ل للدعى املنظم ل للات ذات الص ل لللة مث ل للل مجعي ل للة اإلص ل للالح
اإليكولوجي إ التعاوق  -وأق يطلا ذلو أيض ا من هيئة التفاعل بل العللو والسياسلات -
يف ضللماق وض ل جمموعللة دنيللا مللن املبللادئ لتوجيلله مبللادرات استصللالح األراضللي وإعللادة
ت ل هيلنا علللى نطللا العللاى بغيللة حتقيللق جمموعللة دنيللا مللن الفوائللد الجتماعيللة  -اإليكولوجيللة
املشللرتكة املسللتمدة مللن تللداب استصللالح األراضللي وإعللادة تل ل هيلنا ،وضللماق توا للق هللذه
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