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مذكرة

أعدهتا األمانة*

موجز
تقدم هيئة التفاعل بني العلوم والسياسات (هيئة التفاعل) ،متاشياً مع واليتهاا ادادد
يف املقااينين /23م أ 11-و/19م أ ،12-إنشااادات مواياايعية واي ا ة وداادد ديااداً جيااداً
إىل جلن ااة العل ااك والتينولوجي ااا (الل ن ااة) با اافة متعلب ااات املعيا ااة العلمي ااة لتنفيا ا اتفاقي ااة األم ااك
املت د ملياا ة التص ي (االتفاقياة) ويطعلاإ إىل هيئاة التفاعال ،واقااً للمقاين /19م أ،13-
أة تقاادم ،عاان يياان األمانااة ،مقن ااً بااافة باايظم عملهااا ليطن ااي ايا يف اال دون عاديااة ماان
اامني ماان املواياايع ات األولويااة ال ا
دونات الل نااة ،كلن يااز علااو مويااوع أو مويااوعني عا ا
تيتسي أمهية علو الصعيد العاملي ايما يتصل كلتص ي/تدهون األنايي واجلفاف
واستعيي ا اات هيئ ا ااة التفاع ا اال ،يف اجتماعه ا ااا املعق ا ااود يف الف ا اان م ا ااا ب ا ااني  2٥و2٧
شاابارب/اربايي  ،2019املواياايع واملسااا ل املساات د ال ا نياان الن ااي يف إدناجهااا يف باايظم
عملها لفان السانتني  2021-2020كالساتناد إىل اال تياجاات املساتبانة أءناال عملهاا علاو
ماادف ااان الساانتني  2019-201٨واملسااتمد ماان املسااا ل املساات د األحاايف ال ا اادد ا
األمانة وهيئاة التفاعال وقوننات ها ح اال تياجاات واملساا ل ايماا بعاد كملظ اات الاواند يف
__________

*

قط اِّدم ه ا التقييي بعد املوعد النها ي ليي يتضمن أ دث املعلومات
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الدناسااة االستقصااا ية لف اياف واجلهااات املعنيااة كالتفاقيااة ال ا أجيياات يف الفاان ماان تا ايين
الثاين/نوامرب إىل انوة األول/ديسمرب  201٨ملسااعد ميتاإ الل ناة علاو دياد األولاو ت
مااا استعيياات هيئااة التفاعاال أناااعتها التنساايقية ا اليااة مااع األايقااة واهليئااات العلميااة الدوليااة
األحاايف ال ا تتناااول مسااا ل التص ا ي/تدهون األنايااي واجلفاااف واسااتناداً إىل مااا ط ا ادد ماان
ويااع ميتااإ الل نااة ،كلتعاااوة
أولااو ت السياسااة العلميااة وإىل اسااتعيا األناااعة التنساايقية ،ن
مااع هيئااة التفاعاال ،مااايوع باايظم عماال للهيئااة لفاان الساانتني  ،2021-2020مااا ياايد يف
ه ح الوءيقة
وقااد تي ااإ الل نااة يف تقااد توماايات إىل م اؤمتي األ اياف بااافة باايظم عماال هيئااة
التفاعل املقنح لفن السنتني 2021-2020
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أولا -معلوما أساسية
 -1تقدم هيئة التفاعل بني العلوم والسياسات (هيئة التفاعل) ،متاشياً مع واليتها ادادد يف
املقينين /23م أ 11-و/19م أ ،12-إنشادات مواييعية واي ة وددد دياداً جياداً إىل جلناة
العلااك والتينولوجي ااا (الل نااة) با اافة متعلبااات املعيا ااة العلميااة (مث اال عمليااات التقي اايك املواي اايعية
والدناس ااات العلمي ااة و/أو أدل ااة املس اات دمني) أل ا ايا تنفي ا ا اتفاقي ااة األم ااك املت ااد ملياا ااة
التص ي (االتفاقية)
 -2واقن ت هيئة التفاعال واستعييات ،يف اجتماعهاا التاساع املعقاود يف الفان ماا باني 2٥
و 2٧شابارب/اربايي  ،)1(2019املوايايع واملسااا ل الا نيان الن ااي يف إدناجهاا يف بايظم عملهااا
لفن السنتني  ،2021-2020كالستناد إىل جتميع ال تياجات السياسة العلمية املستبانة أءناال
عملهاا علاو مادف اان السانتني  2019-201٨واملساتمد مان املساا ل املسات د األحايف الا
دد ا األمانة وهيئة التفاعل
 -3ون اايت هيئ ااة التفاع اال يف عظق ااة اال موي ااوع مق اانح بوالي ااة االتفاقي ااة ،واال تياج ااات
ا اليااة لصاانع السياسااات ،وقاادن اال مويااوع علااو معاجلااة الثغ ايات املعيايااة اخلع ا وقونناات
املواي اايع املقن ااة أيضا ااً كملظ ااات الا اواند يف دناس ااة استقص ااا ية لف ا اياف واجله ااات املعني ااة
كالتفاقية أجييت يف الفن من تايين الثاين/نوامرب إىل انوة األول/ديسمرب  )2(201٨ملساعد
ميت ااإ الل ن ااة عل ااو دي ااد األول ااو ت وي اايد يف ميا اان ها ا ح الوءيق ااة ج اادول م ااوجز كملواي اايع
املقن ااة وقااد ماانفت أمانااة االتفاقيااة املواياايع لهااا ياامن جمموعااات مواياايعية ن يسااية لتيس ا
است ظل عدد ددود من األولو ت إلدناجها يف مايوع بيظم العمل
-4

ودقن ميتإ الل نة بعد لك األولو ت اددد يف يول املعاي التالية:

ملة املويوع كالتفاقية وما يضيف إليها :املويوع يتصال اتصااالً مباشاياً بفهاك
(أ )
التص ي/تدهون األنايي واجلفاف
(ب)

ملة املويوع كلسياسات :املويوع يتصل أبولوية سياساتية ظشئة

(ج) الصاالة مبعاجلااة الثغ ايات املعيايااة :املويااوع يتعلاان بثغااي داادد يف العماال ال ا
تضااعلع با اهليئااة اليااا ،ومل يطتناااول يف التقااانيي الا ساابن هليئااة التفاعاال إعاادادها أو التقااانيي الا
أعد ا اهليئات العلمية ا يومية الدولية األحيف
(د) الق ا اادن عل ا ااو االس ا ااتفاد م ا اان نت ا ااا عم ا اال هيئ ا ااة التفاع ا اال عل ا ااو م ا اادف ا ا اان
السنتني  2019-201٨واالنتفاع مبا لديها من اخلربات اجملمعة
 -٥واستعيي اات هيئ ااة التفاع اال ،يف اجتماعه ااا التاس ااع ،مجي ااع أنا ااعتها التنس اايقية ا الي ااة م ااع
األايقة واهليئات العلمية الدولية األحايف الا تتنااول مساا ل التصا ي/تدهون األناياي واجلفااف مان
أجل ديد أولو ت التعاوة معها يف املستقبل والتصد  ،عند اللزوم ،أل ءغيات جيي ديدها

__________

()1
()2
4

ان ااي تقييااي االجتماااع اليابااع هليئااة التفاعاال بااني العلااوم والسياس ااات 2٧-2٥ ،ش اابارب/اربايي  2019متاااح يف
الص ا ا ااف ة الا ا ا اابيية >( <https://knowledge.unccd.int/science-policy-interface/mandate-and-tor-spiيف
كب ”)“SPI meeting reports
لل صول علو مزيد من املعلومات عن الدناسة االستقصا ية ،ان ي الوءيقة ICCD/COP(14)/CST/3
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 -6وتعي ه ح الوءيقة مايوع بيظم عمل هيئة التفاعل للفان  2021-2020ماا اعتمادها
ميتإ الل نة للن ي ايها يف الدون اليابعة عاي لل نة وتقدنها إىل مؤمتي األ ياف ليعتمدها

اثني ا -مشروع برانمج عمل هيئة التفاعل للفرتة 2021-2020
 -٧يتا اافلف ماا اايوع با اايظم عما اال هيئا ااة التفاعا اال للفا اان  2021-2020ما اان ج ا ازأين مها ااا:
األه ااداف واألنا ااعة التنس اايقية وتتعل اان األه ااداف مبواي اايع تقي اايك د اادد بينم ااا تتعل اان األنا ااعة
التنس اايقية كلتع اااوة م ااع العمليا ااات واهليئ ااات اخلانجي ااة وت اايد يف اجلا اادولني  1و 2د ااة عام ااة عا اان
فصا اال يف
األها ااداف واألناا ااعة التنسا اايقية و ما ااا يطبا ااني يف الفقا ااي  3ما اان املقا ااين /23م أ ،11-ويط ا
الفقي  2من املقين / 19م أ ،12-ست دد هيئاة التفاعال السابيل األمثال للمضاي قادماً (مثال تيلياف
حب أو جمموعة من اخلربال ،أو تن يك اجتماعات حربال ،أو تاا يع املؤسساات أو الاابيات العلمياة
اإلقليمية علو تن يك اجتماعات إقليمية) يف تلبياة ها ح املتعلباات املعياياة كلتنساين ماع أماناة االتفاقياة
وتايد يف اجلاادول  3ويف الوءيقااة  ICCD/COP(14)/7-ICCD/CRIC(18)/2امليزانياة املقن ااة لتنفيا باايظم
عمل اهليئة للفن 2021-2020

ألف -األهداف
 -1اهلدف  :1تقدمي أدلة قائمة على العلم على املسامهة احملتملة للتخطيط املتكامل لستخدا
األراض ل واإلدارة املتكاملللة للمنللا ر الطبيعيللة يف إحللدا تغيللر إجيللاي يف سلليا حتييللد أثللر
تدهور األراض
 -٨س اايقدم ها ا ا اهل اادف أدل ااة عل ااو الييفي ااة الا ا ني اان هب ااا اس ااتعمال املا ازي املي اااين م اان
است دامات األنايي استعماالً أمثل لت قين اوا د بيئية واجتماعية واقتصادية متعدد  ،والييفياة
ال ا نياان هبااا التعاماال مااع امل اوا ظت بااني املعالااإ املتنااسااة علااو م اواند األنايااي تعااامظً أ ثااي
اعالية ،مع مياعا ا اجة إىل حيانات إدانية اعالة لت قين ه ح اإلمياظت
-9

وسيامل سياق ه ا التقييك ،علو سبيل ال ي ال ا صي ،الن ي ايما يلي:

اليسا ل الي يساية والتومايات املساتمد مان التقاانيي التقنياة هليئاة التفاعال باافة
(أ )
" يئااة بيئااة مظ مااة لت ييااد أءااي تاادهون األنايااي ومسااامهت املمينااة يف تعزيااز اليااااح وساابل العااي
والبيئة" و"است ظص الفوا د املتعلقة كلييبوة مان ممانساات اإلدان املساتدامة لفناياي :املبااد
التوجيهية لتقديي الييبوة العضو يف النبة يف سياق ختعيط ونمد يياد أءاي تادهون األناياي"،
ال تيد يف الوءيقة ICCD/COP(14)/CST/2
(ب) إسقا ات تغي است دام األنايي ال ساتيوة معلوباة لت قيان اساتقيان املناا،،
مااع اإلشااان إىل أة اهليئااة ا يوميااة الدوليااة املعنيااة بتغ ا املنااا( ،اهليئااة ا يوميااة الدوليااة) اايت أة
األمي قد يتعلاإ تاوااي مساا ات واساعة مان الت يي /إعااد الت ايي وادامايل العاقياة ،ماا ينتاإ
علي تغي يف است دام األنايي علو امتداد ما يصل إىل  ٧00مليوة هيتان
(ج) معضاالة البيئااة والغا ال والعاقااة وإميانيااة االساات دام يف مازي مياااين أمثاال ماان
تدحظت اإلدان املستدامة لفنايي واالستصظح وإعاد التفهيل لتعزيز الياااح البااي  ،وا فاا
GE.19-10949
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عل ااو التن ااوع البيول ااوجي ،وت ااوا األم اان الغا ا ا ي ،وي ااماة ي ااا األناي ااي ،والتص ااد النع اادام
املساااوا بااني اجلنسااني ،وتلبيااة العلبااات علااو العاقااة ،واإلسااهام يف الت فيااف ماان آاثن تغا املنااا،
والتييف مع
(د) إميانيااة مسااامهة الت عاايط املتياماال الساات دام األنايااي يف الت عاايط املتعلاان
كجلف اااف وإدان اجلف اااف ،والت في ااف م اان مص ااادن العوام ااف اليملي ااة والنابي ااة ،وتعزي ااز ال اايوابط
ا ضيية والييفية ايما يتصل بتغي املناحات واملناظي العبيعية وأمنارب العي
(ه) آليااات قياان املزيااد ماان التياماال بااني ن ااك اليمااد البيئيااة ون ااك إدان األنايااي،
بعاايق منهااا ويااع/تعبين أدوات اساات داث السااينانيوهات وعمليااات املياقبااة املوقعيااة ال ا تيسااي
االستفاد امليانية املثلو من التدحظت والتعامل مع املوا ظت
(و) آليااات ا و مااة ال ا متياان ماان ديااد حيااانات ال يطناادم عليهااا واس اناتي يات
التنفي املصممة ملعاجلة الت د ت التقنية واالجتماعية االقتصادية ولتعزيز الفيص املتا ة
()

األبعاد اجلنسانية لتدهون األنايي والتص ي

 -10األس ااا املنعق ااي :تا ا نت ااا التقييم ااات العاملي ااة الي يس ااية ال ا أجن اازت يف ا اان الس اانتني
املنصيمة إىل أة اول األنايي النات عن تغي است دام األنايي ل آاثن با علاو الياااح البااي
والتنااوع البيولااوجي( )3ويف ااني ن اازت اجلهااود السااابقة الياميااة إىل معاجلااة التصا ي/تدهون األنايااي
واجلفاف علو إدان األنايي يف املقام األول ،تا اليسا ل الي يسية املساتمد مان ها ح التقاانيي إىل
ا اجااة إىل د الن يااز عل ااو الت عاايط املتياماال الس اات دام األنايااي واإلدان املتياملااة للمن اااظي
العبيعية حبيث نين لقيانات است دام األنايي أة تيفل علو حنو أ ثي منه ياة يياد أءاي تادهون
األنايي وأة تتعامل بفعالية أ رب مع املو اظت بني املعالاإ املتنااساة ادتملاة علاو ماواند األناياي
ويواي ييد أءي تدهون األنايي إ اناً يفضي إىل بلوغ ه ح األهداف
 -2اهلللدف  :2تقللدمي أدلللة قائمللة علللى العلللم بش ل هنللج تقيلليم ورصللد قللدرة الفئللا السللكانية
والنظم اإليكولوجية الضعيفة على الت قلم مع اجلفاف
 -11سيامل سياق ه ا التقييك ،علو سبيل ال ي ال ا صي ،الن ي ايما يلي:
اهلاادف االس اناتي ي  3ماان إ ااان االتفاقيااة االس اناتي ي للفاان ،2030-201٨
(أ)
املتمث اال يف الت في ااف م اان آاثن اجلف اااف والتيي ااف معه ااا وإدان ااا لتعزي ااز ق اادن الفئ ااات الس اايانية
( )4
والن ك اإلييولوجية الضعيفة علو التفقلك
__________

()3

()4
6

ويااامل لااك :املناارب ا يااومي الاادوا للعلااوم والسياسااات يف جمااال التنااوع البيولااوجي وحاادمات الاان ك اإلييولوجيااة:
املاوجز اخلااص بصاناع السياساات للتقيياي املتعلان بتقيايك تادهون األناياي واستصاظ ها والصاادن عان املنارب ا ياومي
ال اادوا للعل ااوم والسياس ااات يف جم ااال التن ااوع البيول ااوجي وح اادمات ال اان ك اإلييولوجي ااة ( )201٨والتقيي ااي اخل اااص
للفيين ا يومي الدوا باافة آاثن انتفااع دنجاات ا ايان العااملي مباا يعاادل  1.٥دنجاة مئوياة ( )201٨واأل لا
العااملي للتصا ي ( )201٨وتقيياي املنارب ا ياومي الادوا املتعلاان كلتقيايك العااملي للتناوع البيولاوجي وحادمات الاان ك
اإلييولوجيااة ( )2019والتقييااي اخلاااص للهيئااة ا يوميااة الدوليااة عاان تغ ا املنااا ،،والتص ا ي ،وتاادهون األنايااي،
واإلدان املستدامة لفنايي ،واألمن الغ ا ي ،وتداقات ا ات الدايئة يف الن ك اإلييولوجية األنيية ()2019
املقين /٧م أ 13-والوءيقة ICCD/COP(13)/21/Add.1
GE.19-10949
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(ب) اليسا ل الييسية والتومايات املساتمد مان التقاانيي التقنياة هليئاة التفاعال باافة "الصالة
بااني األنايااي واجلفاااف :تعزيااز دون التاادحظت القا مااة علااو األنايااي يف الت فيااف ماان آاثن اجلفاااف
وإدان امل ااا ي" ،ال ا تااايل أسااا الوءيقااة  ،ICCD/COP(14)/CST/2إىل جانااإ املسااامهات يف ويااع
إ ان ليمد اهلدف االسناتي ي املتعلن كجلفاف ()ICCD/COP(14)/CST/7-ICCD/CRIC(18)/4
(ج) إ ان سياسات التفقلك مع اجلفاف والتييف مع وإدانتا ( )٥واجلهاود اليامياة إىل
التميني من تنفي ح
(د) النتاا والتومايات املنبثقاة عان دناساة باافة تقيايك آاثن اجلفااف وتقيايك للقابلياة للتافءي
()6
لبتهما األمانة العامة مع املن مة العاملية لفنماد اجلوية ومن مة األ ية والزناعة لفمك املت د
(ه) تقااانيي اهليئااة ا يوميااة الدوليااة ،وآليااة وانسااو الدوليااة املعنيااة كخلسااا ي واأليايان
والتابع ااة التفاقي ااة األم ااك املت ااد اإل اني ااة با اافة تغ ا ا املن ااا ،،واملن اارب ا ي ااومي ال اادوا للعل ااوم
والسياسااات يف جمااال التن ااوع البيولااوجي وح اادمات الاان ك اإلييولوجيااة (املن اارب ا يااومي ال اادوا)
واهليئات األحيف املعنية كلتصا ي وتادهون األناياي واجلفااف واإلدان املساتدامة لفناياي و يياد
أءي تدهون األنايي
(و) الااتعلك ماان أاضاال املمانسااات واخلاربات يف جمااال ختفيااف آاثن اجلفاااف وإدانتا ،
مبا يف لك من معانف الاعوب األملية وادلية
( ) أدوات التاا ي املتنوعااة ،ماان أدوات تقياايك اآلاثن الا ويااعها امليااان العاااملي
لل د من اليوانث واإلنعاش إىل األدوات التاان ية للتقييك التا يصي للقابلية للتفءي
(ح)
(رب)

االعتبانات اجلنسانية بومفها عامظً امساً من عوامل القابلية للتفءي كجلفاف
ييون االتساق بني تقييمات اجلفاف ادلية والو نية واإلقليمية والعاملية

 -12األس ااا املنعق ااي :م اان ش اافة ها ا ا اهل اادف أة ي اادعك األ اياف يف جهوده ااا اليامي ااة إىل
التصااد للهاادف  3ماان إ ااان االتفاقيااة االس اناتي ي للفاان  ،2030-201٨ال ساايما القابليااة
للتفءي كجلفاف ،علو الن و اددد يف الفقي  ٨من املقين /1٥م أ 13-باافة نماد ها ا اهلادف
االس اناتي ي ،والفق ايتني (1ب)‘ ‘2و(4أ)‘ ‘2م اان املق ااين /29م أ 13-با اافة تقييم ااات اآلاثن
والقابليااة للتاافءي لاادف القعاعااات والفئااات الساايانية واملنااا ن املعييااة لل فاااف وماان شاافة ه ا ا
اهلدف أة يساعد علو دعك البلداة املاان ة يف مباادن اجلفااف يف تنمياة قادن ا علاو تقيايك آاثن
اجلفاااف والقابليااة للتاافءي ب ا  ،علااو الن ااو املقاانح يف الوءيقااة  ICCD/COP(14)/16وسااوف ياادعك
اهلدف اجلهود القعيية اليامية إىل التصد للقابلية للتضين من اجلفاف (القابلية للتافءي كجلفااف)
وإىل تعزيز قدن اجملتمعات ادلية والان ك اإلييولوجياة واالقتصاادات علاو التنباؤ بتافء ات اجلفااف
واس ااتيعاهبا وا توا ه ااا والتع ااايف منه ااا بس اايعة و ف ااال بض ااماة اداا ااة عل ااو نأ امل ااال العبيع ااي
أو إم ااظ أو س ااين (الق اادن عل ااو الت اافقلك م ااع اجلف اااف) ويطتوق ااع أة تن اات ع اان ل ااك من ااااع
مان ة تتمثل يف د قدن الن ك اإلييولوجية والسياة علو التفقلك وا د من قابليتهك للتفءي
__________

()٥

 ICCD/COP(13)/19و<https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2018-
>08/DRAMP_Policy_Framework.pdf

()6
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اجلدول 1
أهداف ونواتج برانمج عمل هيئة التفاعل بن العلو والسياسا للفرتة 2021–2020
اهلدف

النات

 -1تقد أدلة قا ماة علاو العلاك علاو املساامهة
ادتملا ااة للت عا اايط املتياما اال السا اات دام األنايا ااي
واإلدان املتياملة للمناظي العبيعية يف إ داث تغي
إجيايب يف سياق ييد أءي تدهون األنايي

تقيي ااي تقا ااي يق اادم أدلا ااة قا م ااة علا ااو العل ااك علا ااو
الييفي ا ا ااة الا ا ا ا ني ا ا اان هب ا ا ااا للت ع ا ا اايط املتيام ا ا اال
السا اات دام األناي ا ااي واإلدان املتياملا ااة للمن ا اااظي
اامهة ،يف س ااياق العم اال عل ااو بل ااوغ
العبيعي ااة املس ا ن
هاادف ييااد أء ااي تاادهون األنايااي أو جت اااو ح ،يف
إ ااداث تغيا إجيااايب ،مبااا يف لااك أمثلااة اااالت
بقت ايها ه ح النه
عي ظت عن دعو مفتو اة للييفياة الا نيان
هبااا دم ا ييااد أءااي تاادهون األنايااي يف األدوات
املوج ا ااود املفتو ا ااة املص ا اادن لت ع ا اايط اس ا اات دام
األنايي و ليل املوا ظت
تق ااد املس اااعد العلمي ااة إىل اآللي ااة العاملي ااة دعم ااً
للقا ا ايانات املتعلق ا ااة كجل ا اادوف التقني ا ااة للمب ا ااادنات
الت ويلية املتعلقة بت ييد أءي تدهون األنايي
تقييي تقي ،يستند إىل استعيا التقاانيي التوليفياة
واملؤلفااات الي يسااية املوجااود  ،ماان شاافن أة يقاادم
إنشا ااادات قا ما ااة علا ااو العلا ااك باا اافة هن ا ا تقيا اايك
ونمد قدن الفئات السيانية والان ك اإلييولوجياة
الضعيفة علو التفقلك مع اجلفاف

 -2اهل اادف  :2تق ااد أدل ااة قا م ااة عل ااو العل ااك
بافة هن تقييك ونمد قدن الفئات السيانية والن ك
اإلييولوجية الضعيفة علو التفقلك مع اجلفاف

ابء -األنشطة التنسيقية
 -13حظل ان السنتني  ،2021-2020ستضعلع هيئة التفاعل أيضاً كألناعة التنسيقية التالية:
 -1النشللا التنسلليق  :1املسللامهة يف أنشللطة بللرانمج العمللل املتجللدد حللى عللا  20٣0الللذ
وضعه املنرب احلكوم الدويل ،وذلك وفقلا لإلجلراءا اللي أقرهلا املنلرب ومللذكرة التعلاو بلن
أماني املنرب والتفاقية
 -14لااإ م اؤمتي األ اياف إىل هيئااة التفاعاال ،يف املقااين /19م أ ،13-أة تواماال ،بتعاااوة وءياان
مع األمانة ،إسهامها يف املنرب ا يومي الدوا وتعاوهنا مع وقد وقعت م ي تعاوة باني أماان املنارب
واالتفاقيااة يف ااانوة الثاين/ينااايي  2019ويتضاامن باايظم العماال املت اادد ااى عااام  )٧(2030الا
وي ااع املن اارب موي ااوعني م اان املواي اايع ات الص االة كالتفاقي ااة واي ااعلع ب اايظم عم اال هيئ ااة التفاع اال
للفاان  2019-201٨أبناااعة لاادعك التقياايك املواياايعي للمناارب بااافة تاادهون األنايااي واستصااظ ها
وتقييم العاملي للتنوع البيولوجي وحدمات الن ك اإلييولوجية ()ICCD/COP(14)/CST/4
__________

()٧
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 -2النشا التنسيق  :2تعزيز التعاو مع اهليئة احلكومية الدولية يف إطار جدول أعماهللا ،ول سليما
فيما يتعلق بتقريرها اخلاص املتعلق بتغر املناخ واألراض وتقريرها املتعلق ابلتقييم السادس
 -1٥األسا املنعقاي :لاإ ماؤمتي األ اياف إىل هيئاة التفاعال ،يف املقاين /19م أ ،13-أة
تواماال ،بتعاااوة وءياان مااع األمانااة ،إسااهامها يف اهليئااة ا يوميااة الدوليااة وتعاوهنااا معهااا وايااعلع
باايظم عماال هيئااة التفاعاال للفاان  2019-201٨أبناااعة اسااتعيا علمااي لاادعك تقييااي اهليئااة
ا يومي ا ا ااة الدولي ا ا ااة اخل ا ا اااص با ا ا اافة تغ ا ا ا ا املن ا ا ااا ،واألناي ا ا ااي وتقيي ا ا ااي االس ا ا ااتعيا الس ا ا اااد
( )ICCD/COP(14)/CST/4ويتضمن ه اة التقييياة نسا ل جوهيية ات ملة كالتفاقية ساوف
للها هيئة التفاعل يف إ ان بيظم عمل الفن 2021-2020
 -٣النشللا التنسلليق  :٣متابعللة أنشللطة التعللاو اجلاريللة واستكشللاف سللبل التعللاو ومواضلليع
للتعاو بش هنا مستقبلا مع الفريق التقين احلكوم الدويل املعين ابلرتبة
 -16األسااا املنعقااي :لااإ م اؤمتي األ اياف إىل هيئااة التفاعاال ،يف املقااين /19م أ ،13-أة
توامل ،بتعااوة وءيان ماع األماناة ،إساهامها يف الفييان التقاي ا ياومي الادوا املعاي كلنباة وتعاوهناا
مع ا ويف إ ااان باايظم عماال الفاان  ،2019-201٨اي اعطلع أبناااعة لااز د تعزيااز التعاااوة مااع
الفيياان ( )ICCD/COP(14)/CST/4وسيتواماال حااظل ااان الساانتني املقبلااة التعاااوة بااافة مواياايع
سايتفن عليهااا هيئااة التفاعاال والفيياان ا يااومي الاادوا التقاي املعااي كلنبااة ،مبااا يااامل أناااعة متابعااة
االستنتاجات املنبثقة عن الندو العاملياة للييباوة العضاو يف النباة ( )201٧والنادو العاملياة باافة
تعيية النباة ( ،)2019وإميانياة املااان ة يف نادوات ات مالة كالتفاقياة يف املساتقبل ،مثال النادو
العاملية للتنوع البيولوجي للنبة ( ،)2020والندو العاملية بافة تلوث النبة ()2021
 -٤النشا التنسيق  :٤التعاو مع الفريق الدويل املعين ابمللوارد التلابع للربانمج األملم املتحلدة
للبيئة ،وفقا لإلجراءا الي وضعها الفريق ويف إطار برانمج عمله الفرتة 2021-201٨
 -1٧األسا املنعقاي :لاإ ماؤمتي األ اياف إىل هيئاة التفاعال ،يف املقاين /19م أ ،13-أة
تواماال ،بتعاااوة وءياان مااع األمانااة ،إسااهامها يف الفيياان الاادوا املعااي كملاواند التااابع لااربظم األمااك
املت ااد للبيئ ااة وتعاوهن ااا معا ا ويف إ ااان ب اايظم عم اال هيئ ااة التفاع اال للف اان ،2019-201٨
اي اعطلع أبنا ااعة م اان أج اال د تعزي ااز التع اااوة م ااع الفيي اان ال اادوا املع ااي كمل اواند ،مب ااا يف ل ااك
املساامهة يف املقالاة الت ليلياة الا أعادها الفييان ،املعنوناة Land Restoration for Achieving the
( Sustainable Development Goalsاستصظح األنايي من أجل بلوغ أهاداف التنمياة املساتدامة)،
واستعياي ااها م اان النا ي ااة العلمي ااة ( )ICCD/COP(14)/CST/4وسيتوام اال ح ااظل ا اان الس اانتني
املقبلااة التعاااوة بااافة مواياايع ساايتفن عليهااا هيئااة التفاعاال والفيياان الاادوا املعااي كملاواند يف إ ااان
بيظم عمل الفيين للفن 2021-201٨
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 -٥النشا التنسيق  :٥التعاو مع املبادرة العامليلة للمؤشلرا املتعلقلة ابألراضل اللي اختلذها
موئل األمم املتحدة لضما تنسيق املؤشرا املتعلقة ابألراض الي وضعتها املبلادرة لقيلاس
أم ل حيللا ة األراض ل علللى الصللعيدي العللامل وال ُقطللر واملؤش لرا املتعلقللة ابألراض ل الللي
تُستخد لقياس التقد احملر صوب حتييد أثر تدهور األراض
 -1٨األسا املنعقي :خاختا ت املباادن العاملياة للمؤشايات املتعلقاة كألناياي بقصاد وياع جمموعاة
م اان املؤش ا ايات األساس ااية املتعلق ااة كألناي ااي لقي ااا أم اان ي ااا األناي ااي عل ااو الص ااعيدين الع اااملي
وال طقعي وتعاونت هيئة التفاعل مع املباادن مان أجال ياماة تنساين املؤشايات املتعلقاة كألناياي الا
ويعتها املبادن واملؤشيات املتعلقة بت ييد أءاي تادهون األناياي ( )ICCD/COP(14)/CST/4وستوامال
هيئة التفاعل التعاوة يف سبيل يماة موالمة املؤشايات املتعلقاة كألناياي الا وياعتها املباادن واملؤشايات
ادي موب ييد أءي تدهون األنايي
املتعلقة كألنايي ال تطست دم لقيا التقدم ن
 -٦النشللا التنسلليق  :٦التع للاو مللع ب لرانمج إدارة اجلف للاف املتكاملللة ،وهللو مب للادرة مشللرتكة ب للن
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية والشراكة العاملية للمياه ،بش القضااي العلمية املتصلة ابجلفاف
 -19األسا املنعقي :يعمل الربظم علو دعك اجلهات املعنية علاو مجياع املساتو ت بتقاد
التوجيهااات السياساااتية واإلدانيااة وبتبااادل املعلومااات العلميااة واملعااانف واملمانسااات الفضاالو يف
جمال إدان اجلفااف املتياملاة ،هبادف وياع إ اان عااملي متسان إلدان اجلفااف والتنباؤ با ونمادح
ع اان يي اان إقام ااة الا اابيات ب ااني ال اربام واألنا ااعة املس اات د واملوج ااود يف مجي ااع أحن ااال الع ااامل
وستيفل هيئة التفاعل اتساق ووجاهة عملهاا املتعلان كجلفااف ،ال سايما يف إ اان ن ياز الاربظم
الثانية بافة إدان اجلفاف ،املتمثلة يف تقييك اآلاثن والقابلية للتفءي
 -٧النشا التنسيق  :٧اإلسلها يف إعلداد طبعلة اثنيلة مل "توقعلا األراضل العامليلة" وغرهلا
م الرسائل العلمية الصادرة يف إطار التفاقية ،حسب القتضاء
 -20األسااا املنعق ااي :تا اايل "توقع ااات األناي ااي العامليااة" منا ااوناً نيس ااياً لظتفاقي ااة با اافة ال ااة
األنايااي واساات دامها وقااد تضاامن باايظم عماال هيئااة التفاعاال للفاان  201٧-2016إسااهامات يف
العبعااة األوىل ماان "توقعااات األنايااي العامليااة" ( )ICCD/COP(13)/CST/5بينمااا تضاامن باايظم عملهااا
للفاان  2019-201٨ماااان ة أعضااا ها يف الل نااة التوجيهيااة ( )ICCD/COP(14)/CST/4وماان املزمااع
أة يتوامل ه ا الدعك التقي والعلمي أل يا إعداد العبعة الثانية من "توقعات األنايي العاملية"
اجلدول 2
األنشطة التنسيقية لربانمج عمل هيئة التفاعل بن العلو والسياسا لفرتة السنتن 2021-2020
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 -1املسااامهة يف أناااعة باايظم العماال املت اادد
ااى عااام  2030ال ا ويااع املناارب ا يااومي
ال ا ا ا اادوا للعل ا ا ا ااوم والسياس ا ا ا ااات املع ا ا ا ااي كلتن ا ا ا ااوع
البيولااوجي وحاادمات الاان ك اإلييولوجيااة ،و لااك
واقاً لإلجيالات الا أقيهاا املنارب وملا ي التعااوة
بني أمان املنرب واالتفاقية

سااوف تتااابع هيئااة التفاعاال مويااوعني ماان املواياايع
ات األولوي ا ا ااة يف ب ا ا اايظم العم ا ا اال املت ا ا اادد ا ا ااى
عام  2030ال ويع املنرب:
(أ) اه ااك أمهي ااة التن ااوع البيول ااوجي لت قي اان أه ااداف
حعة التنمية املستدامة لعام ،2030
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(ب) اها ا ااك األسا ا ااباب اليامنا ا ااة ونال اقا ا ااداة التنا ا ااوع
البيولا ا ا ااوجي والعوام ا ا ا اال ا امسا ا ا ااة للتغي ا ا ا ا الت ا ا ا ااويلي
واخلي ااانات املتا ااة لت قي اان نؤي ااة ع ااام 20٥0للتن ااوع
البيولوجي ،واملسامهة يف االستعيا العلماي لليساا ل
اجلوهييااة و ليلهااا إ ا ت اواايت ه ا ح التقااانيي يف وقاات
يسمح هليئة التفاعل كستيمال االستعيا
 -2التعاااوة مااع اهليئااة ا يوميااة الدوليااة املعني ااة ستتوىل هيئة التفاعل ليل اليسا ل الي يسية الاواند
بتغ ا املنااا ،يف إ ااان جاادول أعماهلااا ،وال ساايما يف تقييي اهليئة ا يومية الدولياة اخلااص باافة تغا
ايمااا يتعلاان بتقيييهااا اخلاااص املتعلاان بتغ ا املنااا ،املنااا ،واألنايااي وتقييااي االسااتعيا الساااد ات
الصاالة كالتفاقيااة لعييااها يف الاادون اخلامسااة عاااي
واألنايي وتقيييها املتعلن كلتقييك الساد
لل نة العلك والتينولوجيا
 -3متابعااة أناااعة التعاااوة اجلانيااة واستيااااف س ا ااتتعاوة هيئ ا ااة التفاع ا اال م ا ااع ايي ا اان النب ا ااة با ا اافة
سبل ومواييع للتعاوة مستقبظً مع الفيين التقي مواي اايع يتفق اااة عليه ااا معا ااً ،آحا ا ين يف االعتب ااان
أمهيااة الييبااوة العضااو يف النبااة كلنساابة إىل ييااد
ا يومي الدوا املعي كلنبة (ايين النبة)
تدهون األنايي
ينبغي أة تاانك هيئة التفاعل يف أ ناارب متابعة
ظش ا ا ا ع ا ا اان اس ا ا ااتنتاجات الن ا ا اادو العاملي ا ا ااة املعني ا ا ااة
كلييب ا ا ااوة العض ا ا ااو يف النب ا ا ااة ( )201٧والن ا ا اادو
العاملية بافة تعي النبة ()2019
وينبغا ااي هليئا ااة التفاعا اال أة تستياا ااف ما ااع الفييا اان
إمياني ا ا ااة املا ا ا ااان ة يف ن ا ا اادوات مقبل ا ا ااة ات م ا ا االة
كالتفاقيا ا ااة ،مبا ا ااا يف لا ا ااك النا ا اادو العامليا ا ااة للتنا ا ااوع
البيول ااوجي للنب ااة ( )2020والن اادو العاملي ااة با اافة
تلوث النبة ()2021
 -4التعا اااوة ما ااع الفييا اان الا اادوا املعا ااي كمل ا اواند سوف تتاابع هيئاة التفاعال ءظءاة مان املوايايع ات
الت ا ا ااابع ل ا ا ااربظم األم ا ا ااك املت ا ا ااد للبيئ ا ا ااة ،واقا ا ا ااً األولوية يف بيظم عمل الفيين الدوا املعي كملواند
للف ا ا ا ا اان  ،2021-201٨وال س ا ا ا ا اايما التقييم ا ا ا ا ااني
لإلجيالات ال وياعها الفييان ويف إ اان بايظم
املواي ا اايعيني با ا اافة اآلاثن املنتب ا ااة يف املا ا اواند عل ا ااو
عمل الفن 2021-201٨
النزاع ا ااات البيئي ا ااة واهل ا ااي  ،وتعبئ ا ااة املا ا اواند لص ا اااح
التنمية املن فضة الييبوة واملتييفة مع تغا املناا،،
إىل جانااإ املقال ااة الت ليلااة املعنون ااة إدان امل اواند يف
ي ا ا ا ااول الت ا ا ا ااوالت األساس ا ا ا ااية يف ن ا ا ا ااك اإلنت ا ا ا اااج
واالس ا ااتهظك ،وستس ا اااهك يف االس ا ااتعيا العلم ا ااي
لليساا ل اجلوهييااة و ليلهااا إ ا تاواايت ها ح التقااانيي
يف وقا ا ا ا اات يسا ا ا ا اامح هليئا ا ا ا ااة التفاعا ا ا ا اال كسا ا ا ا ااتيمال
االس ااتعيا وع ااظو عل ااو ل ااك ،ستس اااهك هيئ ااة
التفاع اال يف اس ااتعيا للق اادن عل ااو العم اال با اافة
إدان امل اواند املعدنيااة بعااد املوااقااة علااو ق ايان مجعي ااة
األم ااك املت ااد للبيئ ااة  4/L23با اافة ه ا ا املوي ااوع،
ال ا ي اادعو إىل مزي ااد م اان التا اااون با اافة هيا اال
اإلدان اديعة كست ياج املواند
 -٥التعاوة مع مبادن مؤشيات األنايي العاملية ستقدم هيئة التفاعل إسهامات يف مباادن مؤشايات
الا اختا ها مو اال األمااك املت ااد والا تيمااي إىل األناي ا ااي العاملي ا ااة بغي ا ااة ي ا ااماة موالم ا ااة املؤش ا ايات
فال ااة تنس ااين مؤش ايات األناي ااي ال ا وي ااعتها املتعلقااة كألنايااي ال ا ويااعتها املبااادن ومؤش ايات
GE.19-10949
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املب ااادن بغي ااة قي ااا أم اان ي ااا األناي ااي عل ااو
الص ااعيدين الع اااملي وال طقع ااي بواس ااعة املؤشا ايات
املست ندمة لقيا ما طُيني من تقدم يف ييد أءي
تدهون األنايي
 -6التعاوة مع بايظم إدان اجلفااف املتياملاة،
وهو مبادن مان ة بني املن مة العاملياة لفنمااد
اجلويااة والا ايا ة العامليااة للمياااح ،بااافة القضااا
العلمية املتصلة كجلفاف

األناي ااي الا ا تس اات دمها االتفاقي ااة كالس ااتناد إىل
مص ا ا ا ااادن البي ا ا ا اااظت واملع ا ا ا اااي املوج ا ا ا ااود والقابل ا ا ا ااة
للت صيل واملقاننة علو النعاق العاملي

 -٧اإلسهام يف إعداد بعاة اثنياة مان "توقعاات
األناي ااي العاملي ااة" و ه ااا م اان اليس ااا ل العلمي ااة
الصادن يف إ ان االتفاقية ،سإ االقتضال

ستيفل هيئة التفاعل اتساق ووجاهة عملها املتعلن
كجلفاااف ،ال ساايما يف إ ااان ن يااز الااربظم الثانيااة
با ا ا ا اافة إدان اجلف ا ا ا اااف ،املتمثل ا ا ا ااة يف تقي ا ا ا اايك اآلاثن
والقابلية للتفءي ،وستتعاوة مع الربظم يف اءنني من
املناونات املزمع إعدادها :وءيقة إ انية بافة إدان
اجلفاف املتياملة و تيإ عن اجلفاف وشح املياح
ستاااانك هيئااة التفاعاال يف الل نااة التوجيهيااة املعنيااة
كلعبعااة الثانيااة ماان "توقعااات األنايااي العامليااة" ويف
عمليااة إعاادادها واستعيايااها وسااتطدعو إىل املسااامهة
يف اسااتعيا اليسااا ل العلميااة األحاايف الصااادن يف
إ ان االتفاقية ويف إعدادها ،سإ االقتضال

جيم -امليزانية
 -21تبلغ امليزانية اإلمجالية الظ مة لتنفي بيظم عمل هيئة التفاعل يف ان السنتني 2021-2020
م ااا يع ااادل  ٥16 ٧2٥ي ااونو وت اايد يف اجل اادول  3ويف الوءيق ااة ICCD/COP(14)/7-ICCD/CRIC(18)/2
معلومات عن التياليف املقدن لعمل هيئاة التفاعال وقاد تظ ا األ اياف أة امليزانياة األساساية
املقاانح ختصيصااها هليئااة التفاعاال وامل اواند املتا ااة ماان حااانج امليزانيااة ال تغعااي سااوف 216 ٧2٥
يونو من جمموع امليزانية املق ادن مبا يعادل  ٥16 ٧2٥يونو والظ مة لتنفي بيظم العمل بيامل
ل لك ،جيو لف ياف أة تقين إات اة ماواند إياااية أو دياد األولاو ت يف األهاداف واألنااعة
املقن ة علو أسا املواند املتا ة
اجلدول 3
ميزانية برانمج عمل هيئة التفاعل بن العلو والسياسا للفرتة 2021-2020
اهلدف/الناارب

األهداف واألناعة التنسيقية
االجتماعات السنوية هليئة التفاعل بني العلوم والسياسات
اجملموع
معيو اً من  :امليزانية األساسية املقن ة
معيو اً من  :املواند املتا ة حانج امليزانية
النق يف امليزانية
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مصدن التمويل

حانج امليزانية
امليزانية األساسية

التيلفة (كليونو)

400 000
116 ٧2٥
٥1٦ ٧2٥
116 ٧2٥
100 000
300 000
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اثلث ا -التوصيا
 -22قد تود جلنة العلم والتكنولوجيا أ توص مؤمتر األطراف مبا يل :

GE.19-10949

(أ)

أ يعتمد برانمج عمل هيئة التفاعل لفرتة السنتن 2021-2020؛

(ب )

أ يطلب م األمن التنفيذ :

''1

تقللدمي تقري للر ت لوليف  ،يف ال للدورة اخلامسللة عش للرة للجنللة العل للم والتكنولوجي للا،
يتضم توصيا موجهة حنو السياسا صادرة عل هيئلة التفاعلل فيملا يتعللق
ابهلدف  1الوارد يف برانمج عملها لفرتة السنتن 2021-2020؛

''2

تقللدمي تقري للر ت لوليف (يف ال للدورة اخلامسللة عش للرة للجنللة العل للم والتكنولوجي للا)
يتضللم توصلليا موجهللة حنللو السياسللا فيمللا يتعلللق ابهلللدف  2ال لوارد يف
برانمج عملها لفرتة السنتن 2021-2020؛

''3

تقللدمي تقريللر ت لوليف  ،إىل الللدورة اخلامسللة عشللرة للجنللة العلللم والتكنولوجيللا،
يتضم توصيا موجهة حنو السياسا مستمدة م األنشلطة التنسليقية اللي
تضطلع هبا هيئة التفاعل خلل فرتة السنتن .2021-2020
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املرفق
عرض موجز للمواضيع املقرتح إدراجها يف برانمج عمل هيئة التفاعل بن
العلو والسياسا لفرتة السنتن 2021-2020
استعييت هيئاة التفاعال باني العلاوم والسياساات (هيئاة التفاعال) ،يف اجتماعهاا املعقاود
يف الفن ما بني  2٥و 2٧شبارب/اربايي  ،2019املواييع ال نين الن ي يف إدناجها يف بيظم
عملها ااا لفا اان السا اانتني  ،2021-2020كالسا ااتناد إىل جتميا ااع ال تياجا ااات السياسا ااة العلميا ااة
املسااتبانة أءنااال عملهااا علااو ماادف ااان الساانتني  2019-201٨وإىل جمموعااة املسااا ل املساات د
منفت املواييع لها يمن جمموعات مواييعية ن يسية
ال دد ا األمانة وهيئة التفاعل وقد ط
بقصد تيس است ظل عدد ددود من األولو ت إلدناجها يف مايوع بيظم العمل
(أ )

التوجيهات املنه ية املنق ة لتنفي أهداف ييد أءي تدهون األنايي:

''1

الت ع ا اايط املتياما ا اال السا ا اات دام األناي ا ااي واإلدان املتياملا ا ااة للمنا ا اااظي العبيعيا ا ااة
إل داث تغي إجيايب يف سياق ييد أءي تدهون األنايي

''2

املنه ي ااات والنم ااا ج واألدوات اليفيل ااة ب اادعك م اانع القا ايانات املتعلق ااة كس اات دام
األناي ااي م اان أج اال بل ااوغ ه اادف يي ااد أء ااي ت اادهون األناي ااي أو جت اااو ح يف س ااياق
التعامل مع املوا ظت البيئية واالجتماعية واالقتصادية

''3

منه ي ااات نم ااد يي ااد أء ااي ت اادهون األناي ااي واإلب ااظغ عنا ا والت ق اان منا ا (مث اال
املؤشيات ادلية والعاملية واألساليإ املو د لتقييك ييد أءي تدهون األنايي)

''4

منه ي ا ااات تقييم ا ااات يي ا ااد أء ا ااي ت ا اادهون األناي ا ااي ل ا اادعك للت ع ا اايط املتيام ا اال
الساات دام األنايااي ( ال ااة تاادهون األناي ااي ،وقاادن األناي ااي والقابليااة للت اافقلك،
وال يوف االجتماعية االقتصادية ،واألبعاد اجلنسانية)

''٥

سظساال القيمااة املسااتدامة يف سااياق ييااد أءااي تاادهون األنايااي والسااعي إىل قياان
منااع متعدد

''6

تقي اايك دون الا ايبط يف ي ااماة الس ااظمة والق اادن عل ااو الت اافقلك يف ال اان ك االجتماعي ااة
اإلييولوجياة يف ساياق الت عايط املتيامال السات دام األناياي مان أجال يياد أءاي
تدهون األنايي

''٧

تقد أدلة علمية بافة معضلة البيئة والغا ال والعاقاة وإميانياة االسات دام يف إدان
املوا ظت يف سياق ييد أءي تدهون األنايي

''٨

تقااد أدلااة علميااة بااافة الاايوابط ا ضايية والييفيااة ،مبااا يف لااك الاانه املفضااية إىل
جعل ه ح العظقات أ ثي تيااظً يف سياق ييد أءي تدهون األنايي

''9

14

تق ااد املزي ااد م اان اإلنش ااادات با اافة وي ااع وتنفي ا املا ااانيع الت ويلي ااة لت يي ااد أء ااي
تدهون األنايي (تيثيف وتوسيع نعاق ا لول الناجعة)
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(ب) تقد أدلة علمية علو الدون ادون للييبوة املوجود يف النبة يف قيان مناااع
متعدد يف سياق ييد أءي تدهون األنايي:
''1

تقي اايك الص ااظت القا م ااة ب ااني الييب ااوة املوج ااود يف النب ااة والتن ااوع البيول ااوجي للنب ااة
واجلهود العاملية اليامية إىل ا فا علو التنوع البيولوجي

''2

العضو يف قين منااع بيئية متعدد

تقييك دون الييبوة

(ج) التوجيه ااات املنه ي ااة املنق ااة لبل ااوغ اهل اادف االسا اناتي ي  3الا اواند يف إ ااان
االتفاقية االسناتي ي للفن  2030-201٨بافة ختفيف آاثن اجلفاف والتييف معها وإدان ا
لتعزيز قدن الفئات السيانية والن ك اإلييولوجية الضعيفة علو التفقلك:
''1

هنا تقيايك ونمااد قادن الفئااات السايانية والاان ك اإلييولوجياة الضااعيفة علاو التاافقلك
مع اجلفاف

''2

منه ي ااات دما ا ختع اايط اجلف اااف وختع اايط وإدان اس اات دام األناي ااي يف س ااياق
ييد أءي تدهون األنايي

''3

منه يااات تقياايك قاادن ممانسااات اإلدان املسااتدامة لفنايااي علااو ماانح القاادن علااو
التفقلك مع اجلفاف

(د) منه يااات تقياايك مصااادن العوامااف اليمليااة والنابيااة ،ودما الت فيااف ماان أءااي
املصادن يف عملياة وياع اا ت يياد أءاي تادهون األناياي وختعايط اسات دام األناياي ،و دياد
تدحظت قا مة علو األنايي للتصد هل ا اخلعي
وتدهون األنايي

(ه)

تقد أدلة علمية بافة النابط بني األميا

(و)

منه يات ديد ايص االستصظح وإعاد التفهيل علو مستوف املناظي العبيعية

( ) جتميااع العواماال املباشااي و ا املباشااي لتاادهون األنايااي دعم ااً لااز د ااديث
التصنيفات يف إ ان عملية إعداد التقانيي مبوجإ االتفاقية
(ح) تقيا اايك العظقا ااة با ااني تا ااداقات االسا ااتهظك واإلنتا اااج العامليا ااة وتغي ا ا اسا اات دام
األنايي وتدهون األنايي (تزايد النابط بني العبيعة والباي مثاالً)
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