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 األطراف مؤمتر
 والتكنولوجيا العلم جلنة

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

 املؤقت األعمال جدول من( ب)3 البند
 والسياسلا  العللو  بلن التفاعلل هيئة عمل برانمج
 املعارف وتقاسم والسياسا  العلو  بتفاعل املتعلق
 2021-2020 السنتن لفرتة

 (2021-2020) والسياسا  العلو  بن التفاعل هيئة عمل برانمج  
 *األمانة أعدهتا مذكرة  

 موجز  
تقدم هيئة التفاعل بني العلوم والسياسات )هيئة التفاعل(، متاشياً مع واليتهاا ادادد   

 جياااداً  ، إنشاااادات موايااايعية واياا ة ودااادد   دياااداً 12-م أ/19و 11-م أ/23يف املقااينين 
إىل جلناااة العلاااك والتينولوجياااا )الل ناااة( باااافة متعلباااات املعيااااة العلمياااة لتنفيااا  اتفاقياااة األماااك 

، 13-م أ/19للمقاين  املت د  ملياا ة التص ي )االتفاقياة(  ويطعلاإ إىل هيئاة التفاعال، واقااً 
أة تقاادم، عاان  يياان األمانااة، مقن اااً بااافة باايظم  عملهااا ليطن ااي اياا  يف  اال دون  عاديااة ماان 
دونات الل ناااة، كلن ياااز علاااو موياااوع أو موياااوعني عااااماني مااان املوايااايع  ات األولوياااة الااا  

 تيتسي أمهية علو الصعيد العاملي ايما يتصل كلتص ي/تدهون األنايي واجلفاف 
 2٧و 2٥واستعيياااااات هيئااااااة التفاعاااااال، يف اجتماعهااااااا املعقااااااود يف الفاااااان  مااااااا بااااااني  

ل املسااات د  الااا  نيااان الن اااي يف إدناجهاااا يف بااايظم  ، املوايااايع واملساااا 2019شااابارب/اربايي 
كالساتناد إىل اال تياجاات املساتبانة أءناال عملهاا علاو  2021-2020عملها لفان  السانتني 
واملسااتمد  ماان املسااا ل املساات د  األحاايف الاا   اادد ا  2019-201٨ماادف ااان  الساانتني 

 ل ايماا بعاد كملظ  اات الاواند  يف األمانة وهيئاة التفاعال  وقوننات ها ح اال تياجاات واملساا

__________ 

 قطداِّم ه ا التقييي بعد املوعد النها ي ليي يتضمن أ دث املعلومات  *
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الدناسااة االستقصااا ية لف ااياف واجلهااات املعنيااة كالتفاقيااة الاا  أجيياات يف الفاان  ماان تااايين 
  ملسااعد  ميتاإ الل ناة علاو  دياد األولاو ت  201٨الثاين/نوامرب إىل  انوة األول/ديسمرب 

األايقااة واهليئااات العلميااة الدوليااة  مااا استعيياات هيئااة التفاعاال أناااعتها التنساايقية ا اليااة مااع 
اااداد مااان  األحاايف الااا  تتنااااول مسااا ل التصااا ي/تدهون األناياااي واجلفااااف  واسااتناداً إىل ماااا  ط
أولااو ت السياسااة العلميااة وإىل اسااتعيا  األناااعة التنساايقية، وينااع ميتااإ الل نااة، كلتعاااوة 

،  مااا ياايد يف 2021-2020مااع هيئااة التفاعاال، مااايوع باايظم  عماال للهيئااة لفاان  الساانتني 
 ه ح الوءيقة 

وقااد تي ااإ الل نااة يف تقااد  توماايات إىل مااؤمتي األ ااياف بااافة باايظم  عماال هيئااة  
  2021-2020التفاعل املقنح لفن  السنتني 
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 ادتو ت
 الصف ة الفقايات 

 4 6-1                                                              معلومات أساسية - أوالً  
 ٥ 21-٧                           2021-2020مايوع بيظم  عمل هيئة التفاعل للفن   - اثنياً  

 ٥ 12-٨                                                             األهداف - ألف   
 ٨ 20-13                                                     األناعة التنسيقية - كل   
 12 21                                                               امليزانية - جيك   

 13 22                                                                     التوميات - اثلثاً  
 امليان 

 باايظم  عماال هيئااة التفاعاال بااني العلااوم والسياسااات لفاان  عااي  مااوجز للمواياايع املقاانح إدناجهااا يف   
 14                                                                      2021-2020السنتني 
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 أساسية معلوما  -أولا  
 يف ادادد  واليتها مع متاشياً  ،(التفاعل هيئة) والسياسات العلوم بني التفاعل هيئة تقدم -1

 جلناة إىل جياداً   دياداً  وددد  واي ة مواييعية إنشادات ،12-أ م/19و 11-أ م/23 املقينين
 املوايااايعية التقيااايك عملياااات مثااال) العلمياااة املعيااااة متعلباااات باااافة( الل ناااة) والتينولوجياااا العلاااك

 ملياا ااااة املت ااااد  األمااااك اتفاقيااااة تنفياااا  أل اااايا ( املساااات دمني أدلااااة و/أو العلميااااة والدناسااااات
 ( االتفاقية) التص ي

 2٥ باني ماا الفان  يف املعقاود التاساع اجتماعهاا يف واستعييات، التفاعال هيئة واقن ت -2
 عملهااا بايظم  يف إدناجهاا يف الن ااي نيان الا  واملسااا ل املوايايع ،(1)2019 شابارب/اربايي 2٧و

 أءناال املستبانة العلمية السياسة ال تياجات جتميع إىل كالستناد ،2021-2020 السنتني لفن 
 الا  األحايف املسات د  املساا ل مان واملساتمد  2019-201٨ السانتني اان  مادف علاو عملهاا
  التفاعل وهيئة األمانة  دد ا

 واال تياجاااات االتفاقياااة، بوالياااة مقااانح موياااوع  ااال  عظقاااة يف التفاعااال هيئاااة ون ااايت -3
 وقوننااات  اخلعااا   املعياياااة الثغااايات معاجلاااة علاااو موياااوع  ااال  وقااادن  السياساااات، لصااانع ا الياااة

 املعنيااااة واجلهااااات لف ااااياف استقصاااا ية دناسااااة يف الااااواند  كملظ  اااات أيضاااااً  املقن ااااة املوايااايع
 ملساعد  (2)201٨ األول/ديسمرب  انوة  إىل الثاين/نوامرب تايين من الفن  يف أجييت كالتفاقية
 كملواياااايع مااااوجز جاااادول الوءيقااااة هاااا ح ميااااان يف وياااايد  األولااااو ت  ديااااد علااااو الل نااااة ميتااااإ
 لتيساا  ن يسااية مواياايعية جمموعااات ياامن  لهااا  املواياايع االتفاقيااة أمانااة ماانفت وقااد املقن ااة 
  العمل بيظم  مايوع يف إلدناجها األولو ت من ددود عدد است ظل

 التالية: املعاي  يول يف اددد  األولو ت  لك بعد الل نة ميتإ ودقن -4
 بفهاك مباشاياً  اتصااالً  يتصال املويوع إليها: يضيف  وما كالتفاقية املويوع ملة (أ) 

 واجلفاف  األنايي التص ي/تدهون
 ظشئة  سياساتية أبولوية   يتصل املويوع كلسياسات: املويوع ملة (ب) 
 الااا   العمااال يف داادد  بثغاااي  يتعلاان املوياااوع املعياياااة: الثغاايات مبعاجلاااة الصاالة (ج) 
 الاا  التقااانيي أو إعاادادها التفاعاال هليئااة ساابن الاا  التقااانيي يف يطتناااول ومل  اليااا، اهليئااة باا  تضااعلع
  األحيف  الدولية ا يومية العلمية اهليئات أعد ا

 اااااان  مااااادف علاااااو التفاعااااال هيئاااااة عمااااال نتاااااا   مااااان االساااااتفاد  علاااااو القااااادن  (د) 
  اجملمعة اخلربات من لديها مبا واالنتفاع 2019-201٨ السنتني

 ماااع ا الياااة التنسااايقية أنااااعتها مجياااع التاساااع، اجتماعهاااا يف التفاعااال، هيئاااة واستعييااات -٥
 مان واجلفااف األناياي التصا ي/تدهون مساا ل تتنااول الا  األحايف الدولية العلمية واهليئات األايقة
   ديدها جيي  ءغيات أل  اللزوم، عند والتصد ، املستقبل يف معها التعاوة أولو ت  ديد أجل

__________ 

  متااااح يف 2019شااابارب/اربايي  2٧-2٥ان اااي تقيياااي االجتمااااع الياباااع هليئاااة التفاعااال باااني العلاااوم والسياساااات،  (1)
)يف  <https://knowledge.unccd.int/science-policy-interface/mandate-and-tor-spi>الصااااااااف ة الااااااااابيية 

  (”SPI meeting reports“كب 
  ICCD/COP(14)/CST/3لل صول علو مزيد من املعلومات عن الدناسة االستقصا ية، ان ي الوءيقة  (2)

https://knowledge.unccd.int/science-policy-interface/mandate-and-tor-spi
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 اعتمادها  ماا  2021-2020للفان  التفاعل هيئة عمل بيظم  مايوع الوءيقة ه ح وتعي  -6
  ليعتمدها األ ياف مؤمتي إىل وتقدنها لل نة عاي  اليابعة الدون  يف ايها للن ي الل نة ميتإ

 2021-2020 للفرتة التفاعل هيئة عمل برانمج مشروع -اثنياا  
 مهااااا: جاااازأين ماااان 2021-2020 للفاااان  التفاعاااال هيئااااة عماااال باااايظم  مااااايوع يتاااافلف -٧

 األناااااعة تتعلاااان بينمااااا داااادد  تقياااايك مبواياااايع األهااااداف وتتعلاااان  التنساااايقية واألناااااعة األهااااداف
 عاااان عامااااة دااااة 2و 1 اجلاااادولني يف وتاااايد  اخلانجيااااة واهليئااااات العمليااااات مااااع كلتعاااااوة التنساااايقية
 يف ويطفصاااااال ،11-أ م/23 املقاااااين مااااان 3 الفقاااااي  يف يطباااااني و ماااااا  التنسااااايقية واألنااااااعة األهاااااداف

 تيلياف مثال) قادماً  للمضاي األمثال السابيل التفاعال هيئاة ست دد ،12-أ م/ 19 املقين من 2 الفقي 
 العلمياة الاابيات أو املؤسساات تاا يع أو حربال، اجتماعات تن يك أو اخلربال، من جمموعة أو حب 

  االتفاقياة أماناة ماع كلتنساين املعياياة املتعلباات ها ح تلبياة يف( إقليمية اجتماعات تن يك علو اإلقليمية
 باايظم  لتنفياا  املقن ااة امليزانياة ICCD/COP(14)/7-ICCD/CRIC(18)/2 الوءيقااة ويف 3 اجلاادول يف وتايد
  2021-2020 للفن  اهليئة عمل

 األهداف -ألف 
 لستخدا  املتكامل للتخطيط احملتملة املسامهة على العلم على قائمة أدلة تقدمي :1 اهلدف -1 

 أثللر حتييللد سلليا  يف إجيللاي تغيللر إحللدا  يف الطبيعيللة للمنللا ر املتكاملللة واإلدارة األراضلل 
 األراض  تدهور

 ماااان املياااااين املاااازي  اسااااتعمال هباااا نياااان الاااا  الييفيااااة علاااو أدلااااة اهلاااادف هاااا ا سااايقدم -٨
 والييفياة متعدد ، واقتصادية واجتماعية بيئية اوا د لت قين أمثل استعماالً  األنايي است دامات

 أ ثاااي تعاااامظً  األناياااي ماااواند علاااو املتنااساااة املعالاااإ باااني املاااوا ظت ماااع التعامااال هباااا نيااان الااا 
  اإلمياظت ه ح لت قين اعالة إدانية حيانات إىل ا اجة مياعا  مع اعالية،

 يلي: ايما الن ي ا صي، ال ال  ي سبيل علو التقييك، ه ا سياق وسيامل -9
 باافة التفاعال هليئاة التقنياة التقاانيي مان املساتمد  والتومايات الي يساية اليسا ل (أ) 

 العااي  وساابل اليااااح تعزيااز يف املمينااة ومسااامهت  األنايااي تاادهون أءااي لت ييااد مظ مااة بيئااة " يئااة
 املبااد  لفناياي: ملساتدامةا اإلدان  ممانساات مان كلييبوة املتعلقة الفوا د و"است ظص والبيئة"

 األناياي"، تادهون أءاي  يياد ونمد ختعيط سياق يف النبة يف العضو  الييبوة لتقديي التوجيهية
  ICCD/COP(14)/CST/2 الوءيقة يف تيد ال 

 املناا،، اساتقيان لت قيان معلوباة ساتيوة ال  األنايي است دام تغي  إسقا ات (ب) 
 أة   اايت( الدوليااة ا يوميااة اهليئااة) املنااا، بتغاا  املعنيااة الدوليااة ا يوميااة اهليئااة أة إىل اإلشااان  مااع

 ينتاإ ماا العاقياة، وادامايل الت ايي  الت يي /إعااد  مان واساعة مساا ات تاوااي يتعلاإ قد األمي
 هيتان  مليوة ٧00 إىل يصل ما امتداد علو األنايي است دام يف تغي  علي 

 ماان أمثاال مياااين ماازي  يف االساات دام وإميانيااة والعاقااة والغاا ال البيئااة معضاالة (ج) 
 وا فاا  البااي ، الياااح لتعزيز التفهيل وإعاد  واالستصظح لفنايي املستدامة اإلدان  تدحظت
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 النعاااادام والتصاااد  األناياااي،  ياااا   وياااماة الغااا ا ي، األمااان وتاااوا  البيولاااوجي، التناااوع علاااو
 املنااا، تغاا  آاثن ماان الت فيااف يف واإلسااهام العاقااة، علااو العلبااات وتلبيااة اجلنسااني، بااني املساااوا 
 مع   والتييف
 املتعلاان الت عاايط يف األنايااي الساات دام املتياماال الت عاايط مسااامهة إميانيااة (د) 
 الاااايوابط وتعزيااااز والنابيااااة، اليمليااااة العوامااااف مصااااادن ماااان والت فيااااف اجلفاااااف، وإدان  كجلفاااااف
 العي   وأمنارب العبيعية واملناظي املناحات بتغي  يتصل ايما والييفية ا ضيية
 األنايااي، إدان  ون ااك البيئيااة اليمااد ن ااك بااني التياماال ماان املزيااد  قياان آليااات (ه) 

 تيساااي الاا  املوقعيااة املياقباااة وعمليااات السااينانيوهات اسااات داث أدوات ويااع/تعبين منهااا بعاايق
 املوا ظت  مع والتعامل التدحظت من املثلو امليانية االستفاد 
 واساااناتي يات عليهااا يطناادم ال حياااانات  ديااد ماان متيااان الاا  ا و مااة آليااات (و) 
  املتا ة  الفيص ولتعزيز االقتصادية واالجتماعية التقنية الت د ت ملعاجلة املصممة التنفي 

  والتص ي األنايي لتدهون اجلنسانية األبعاد ( ) 
 السااانتني اااان  يف أجنااازت الااا  الي يساااية العاملياااة التقييماااات نتاااا   تاااا  املنعقاااي: األساااا  -10

 البااي  الياااح علاو  با    آاثن ل  األنايي است دام تغي  عن النات  األنايي  وال أة إىل املنصيمة
 األنايااي التصاا ي/تدهون معاجلااة إىل الياميااة السااابقة اجلهااود ن اازت  ااني ويف  (3)البيولااوجي والتنااوع

 إىل التقاانيي ها ح مان املساتمد  الي يسية اليسا ل تا  األول، املقام يف األنايي إدان  علو واجلفاف
 للمنااااظي املتياملاااة واإلدان  األناياااي السااات دام املتيامااال الت عااايط علاااو الن ياااز   د  إىل ا اجاااة
 تادهون أءاي  يياد منه ياة أ ثي حنو علو تيفل أة األنايي است دام لقيانات نين حبيث العبيعية
  األناياي ماواند علاو ادتملاة املتنااساة املعالاإ بني املو اظت مع أ رب بفعالية تتعامل وأة األنايي
  األهداف ه ح بلوغ إىل يفضي إ اناً  األنايي تدهون أءي  ييد ويواي

 السللكانية الفئللا  قللدرة ورصللد تقيلليم هنللج بشلل   العلللم علللى قائمللة أدلللة تقللدمي :2 اهلللدف -2 
 اجلفاف مع الت قلم على الضعيفة اإليكولوجية والنظم
 يلي: ايما الن ي ا صي، ال ال  ي سبيل علو التقييك، ه ا سياق سيامل -11

 ،2030-201٨ للفاان  االسااناتي ي االتفاقيااة إ ااان ماان 3 االسااناتي ي اهلاادف (أ) 
 السااايانية الفئاااات قااادن  لتعزياااز وإدان اااا معهاااا والتيياااف اجلفااااف آاثن مااان الت فياااف يف املتمثااال
  (4)التفقلك علو الضعيفة اإلييولوجية والن ك

__________ 

ويااامل  لااك: املناارب ا يااومي الاادوا للعلااوم والسياسااات يف جمااال التنااوع البيولااوجي وحاادمات الاان ك اإلييولوجيااة:  (3)
ص بصاناع السياساات للتقيياي املتعلان بتقيايك تادهون األناياي واستصاظ ها والصاادن عان املنارب ا ياومي املاوجز اخلاا

(  والتقيياااي اخلااااص 201٨الااادوا للعلاااوم والسياساااات يف جماااال التناااوع البيولاااوجي وحااادمات الااان ك اإلييولوجياااة )
(  واأل لا  201٨دنجاة مئوياة ) 1.٥دل للفيين ا يومي الدوا باافة آاثن انتفااع دنجاات ا ايان  العااملي مباا يعاا

(  وتقيياي املنارب ا ياومي الادوا املتعلاان كلتقيايك العااملي للتناوع البيولاوجي وحادمات الاان ك 201٨العااملي للتصا ي )
(  والتقيياااي اخلااااص للهيئاااة ا يومياااة الدولياااة عااان تغااا  املناااا،، والتصااا ي، وتااادهون األناياااي، 2019اإلييولوجياااة )

 ( 2019نايي، واألمن الغ ا ي، وتداقات  ا ات الدايئة يف الن ك اإلييولوجية األنيية )واإلدان  املستدامة لف
  ICCD/COP(13)/21/Add.1والوءيقة  13-م أ/٧املقين  (4)
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 "الصالة باافة التفاعال هليئاة التقنياة التقاانيي مان املساتمد  والتومايات الي يسية اليسا ل (ب) 
 اجلفااااف آاثن مااان الت فياااف يف األناياااي علاااو القا ماااة التااادحظت دون تعزياااز واجلفااااف: األناياااي باااني
 ويااع يف املسااامهات جانااإ إىل ،ICCD/COP(14)/CST/2 الوءيقااة أسااا  تااايل الاا  امل ااا ي"، وإدان 
  (ICCD/COP(14)/CST/7-ICCD/CRIC(18)/4) كجلفاف املتعلن االسناتي ي اهلدف ليمد إ ان

 إىل اليامياة واجلهاود (٥)وإدانتا  مع  والتييف اجلفاف مع التفقلك سياسات إ ان (ج) 
 تنفي ح  من التميني
 للتافءي للقابلياة وتقيايك اجلفااف آاثن تقيايك باافة دناساة عان املنبثقاة والتومايات النتاا   (د) 
  (6)املت د  لفمك والزناعة األ  ية ومن مة اجلوية لفنماد العاملية املن مة مع العامة األمانة  لبتهما

 واألياايان كخلسااا ي املعنيااة الدوليااة وانسااو وآليااة الدوليااة، ا يوميااة اهليئااة تقااانيي (ه) 
 للعلااااوم الاااادوا ا يااااومي واملناااارب املنااااا،، تغاااا  بااااافة اإل انيااااة املت ااااد  األمااااك التفاقيااااة والتابعااااة

( الااادوا ا ياااومي املنااارب) اإلييولوجياااة الااان ك وحااادمات البيولاااوجي التناااوع جماااال يف والسياساااات
 و يياد لفناياي املساتدامة واإلدان  واجلفااف األناياي وتادهون كلتصا ي عنيةامل األحيف واهليئات

 األنايي  تدهون أءي
 وإدانتاا ، اجلفاااف آاثن ختفيااف جمااال يف واخلااربات املمانسااات أاضاال ماان الااتعلك (و) 

 وادلية  األملية الاعوب معانف من  لك يف مبا
 العاااملي امليااان ويااعها الاا  اآلاثن تقياايك أدوات ماان املتنوعااة، التااا ي  أدوات ( ) 

 للتفءي  للقابلية التا يصي للتقييك التاان ية األدوات إىل واإلنعاش اليوانث من لل د
  كجلفاف  للتفءي القابلية عوامل من  امساً  عامظً  بومفها اجلنسانية االعتبانات (ح) 
  والعاملية واإلقليمية والو نية ادلية اجلفاف تقييمات بني االتساق ييون  (رب) 

 إىل اليامياااة جهودهاااا يف األ اااياف يااادعك أة اهلااادف هااا ا شااافة مااان املنعقاااي: األساااا  -12
 القابليااة ساايما ال ،2030-201٨ للفاان  االسااناتي ي االتفاقيااة إ ااان ماان 3 للهاادف التصااد 

 اهلادف ها ا نماد باافة 13-أ م/1٥ املقين من ٨ الفقي  يف اددد الن و علو كجلفاف، للتفءي
 اآلاثن تقييماااات باااافة 13-أ م/29 املقاااين مااان ‘2‘(أ)4و ‘2‘(ب)1 والفقااايتني االساااناتي ي،

 هاا ا شاافة وماان  لل فاااف املعييااة واملنااا ن الساايانية والفئااات القعاعااات لاادف للتاافءي والقابليااة
 آاثن تقيايك علاو قادن ا تنمياة يف اجلفااف مباادن  يف املاان ة البلداة دعك علو يساعد أة اهلدف
 ياادعك وسااوف  ICCD/COP(14)/16 الوءيقااة يف املقاانح الن ااو علااو باا ، للتاافءي والقابليااة اجلفاااف
( كجلفااف للتافءي القابلية) اجلفاف من للتضين للقابلية التصد  إىل اليامية القعيية اجلهود اهلدف
 اجلفااف بتافء ات التنباؤ علاو تصااداتواالق اإلييولوجياة والان ك ادلية اجملتمعات قدن  تعزيز وإىل

 العبيعااااي املااااال نأ  علااااو اداا ااااة بضااااماة و فااااال  بساااايعة منهااااا والتعااااايف وا توا هااااا واسااااتيعاهبا
 مناااااع  لاااك عااان تنااات  أة ويطتوقاااع(  اجلفااااف ماااع التااافقلك علاااو القااادن )  ساااين  أو إماااظ   أو

  للتفءي قابليتهك من وا د التفقلك علو والسياة اإلييولوجية الن ك قدن    د  يف تتمثل مان ة
__________ 

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

08/DRAMP_Policy_Framework.pdf>  
(6) <https://www.unccd.int/issues/land-and-drought>  

https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2018-08/DRAMP_Policy_Framework.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2018-08/DRAMP_Policy_Framework.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2018-08/DRAMP_Policy_Framework.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2018-08/DRAMP_Policy_Framework.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2018-08/DRAMP_Policy_Framework.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2018-08/DRAMP_Policy_Framework.pdf
https://www.unccd.int/issues/land-and-drought
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 1 اجلدول
 2021–2020 للفرتة والسياسا  العلو  بن التفاعل هيئة عمل برانمج ونواتج أهداف
 النات  اهلدف

    

 املساامهة علاو العلاك علاو قا ماة أدلة تقد  -1
 األناياااااي السااااات دام املتيامااااال للت عااااايط ادتملاااااة
 تغي  إ داث يف العبيعية للمناظي املتياملة واإلدان 
 األنايي تدهون أءي  ييد سياق يف إجيايب

 علااااو العلااااك علااااو قا مااااة أدلااااة يقاااادم تقااااي تقييااااي
 املتياماااااااال للت عااااااايط هباااااااا نياااااااان الااااااا  الييفياااااااة

 للمنااااااظي املتياملاااااة واإلدان  األناياااااي السااااات دام
ة، العبيعيااااة  بلااااوغ علااااو العماااال سااااياق يف املسااااامهن
 يف جتااااو ح، أو األناياااي تااادهون أءاااي  يياااد هااادف
  اااالت أمثلااة  لااك يف مبااا إجيااايب، تغياا  إ ااداث
  النه  ه ح ايها  بقت
 نيان الا  للييفياة مفتو اة دعو  عن ظت  عي 
 األدوات يف األناياااي تااادهون أءاااي  يياااد دمااا  هباااا

 اساااااات دام لت عاااااايط املصاااااادن املفتو ااااااة املوجاااااود 
  املوا ظت و ليل األنايي
 دعمااااً  العاملياااة اآللياااة إىل العلمياااة املسااااعد  تقاااد 

 للمبااااااادنات التقنيااااااة كجلاااااادوف املتعلقااااااة للقاااااايانات
  األنايي تدهون أءي بت ييد املتعلقة الت ويلية

 العلااااك علااااو قا مااااة أدلااااة تقااااد  :2 اهلاااادف -2
 والن ك السيانية الفئات قدن  ونمد تقييك هن  بافة

 اجلفاف مع التفقلك علو الضعيفة اإلييولوجية

 التوليفياة التقاانيي استعيا  إىل يستند تقي، تقييي
 يقاادم أة شاافن  ماان املوجااود ، الي يسااية واملؤلفااات
 تقيااااايك هنااااا  باااااافة العلاااااك علاااااو قا ماااااة إنشاااااادات

 اإلييولوجياة والان ك السيانية الفئات قدن  ونمد
  اجلفاف مع التفقلك علو الضعيفة

 التنسيقية األنشطة -ابء 
 التالية: التنسيقية كألناعة أيضاً  التفاعل هيئة ستضعلع ،2021-2020 السنتني ان  حظل -13

 الللذ  20٣0 عللا  حللى املتجللدد العمللل بللرانمج أنشللطة يف املسللامهة :1 التنسلليق  النشللا  -1 
 بلن التعلاو  ومللذكرة املنلرب أقرهلا اللي لإلجلراءا  وفقلاا  وذلك الدويل، احلكوم  املنرب وضعه
 والتفاقية املنرب أماني
 وءياان بتعاااوة تواماال، أة ،13-أ م/19 املقااين يف التفاعاال، هيئااة إىل األ ااياف مااؤمتي  لااإ -14
 املنارب أماان  باني تعاوة م  ي  وقعت وقد  مع  وتعاوهنا الدوا ا يومي املنرب يف إسهامها األمانة، مع

 الاا   (٧)2030 عااام  ااى املت اادد العماال باايظم  ويتضاامن  2019 الثاين/ينااايي  ااانوة  يف واالتفاقيااة
 التفاعااال هيئاااة عمااال بااايظم  واياااعلع  كالتفاقياااة الصااالة  ات املوايااايع مااان موياااوعني املنااارب وياااع 
 واستصااظ ها األنايااي تاادهون بااافة للمناارب املواياايعي التقياايك لاادعك أبناااعة 2019-201٨ للفاان 

 ( ICCD/COP(14)/CST/4) اإلييولوجية الن ك وحدمات البيولوجي للتنوع العاملي وتقييم 

__________ 

(٧) IPBES/7/L.5  
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 سليما ول أعماهللا، جدول إطار يف الدولية احلكومية اهليئة مع التعاو  تعزيز :2 التنسيق  النشا  -2 
 السادس ابلتقييم املتعلق وتقريرها واألراض  املناخ بتغر املتعلق اخلاص بتقريرها يتعلق فيما
 أة ،13-أ م/19 املقاين يف التفاعال، هيئاة إىل األ اياف ماؤمتي  لاإ املنعقاي: األسا  -1٥

 وايااعلع  معهااا وتعاوهنااا الدوليااة ا يوميااة اهليئااة يف إسااهامها األمانااة، مااع وءياان بتعاااوة تواماال،
 اهليئااة تقييااي لاادعك علمااي اسااتعيا  أبناااعة 2019-201٨ للفاان  التفاعاال هيئااة عماال باايظم 

 الساااااااااد  االسااااااااتعيا  وتقييااااااااي واألنايااااااااي املنااااااااا، تغاااااااا  بااااااااافة اخلاااااااااص الدوليااااااااة ا يوميااااااااة
(ICCD/COP(14)/CST/4  )ساوف كالتفاقية ملة  ات جوهيية نسا ل التقييياة ه اة ويتضمن 

  2021-2020 الفن  عمل بيظم  إ ان يف التفاعل هيئة  للها

 ومواضلليع   التعللاو  سللبل واستكشللاف اجلاريللة التعللاو  أنشللطة متابعللة :٣ التنسلليق  النشللا  -٣ 
 ابلرتبة املعين الدويل احلكوم  التقين الفريق مع مستقبلا  بش هنا للتعاو 

 أة ،13-أ م/19 املقاااين يف التفاعااال، هيئاااة إىل األ اااياف ماااؤمتي  لاااإ املنعقاااي: األساااا  -16
 وتعاوهناا كلنباة املعاي الادوا ا ياومي التقاي الفييان يف إساهامها األماناة، ماع وءيان بتعااوة توامل،

 ماااع التعااااوة تعزياااز لاااز د  أبنااااعة اياااعطلع ،2019-201٨ الفااان  عمااال بااايظم  إ اااان ويف  معااا 
 مواياايع بااافة التعاااوة املقبلااة الساانتني ااان  حااظل وسيتواماال(   ICCD/COP(14)/CST/4) الفيياان
 متابعااة أناااعة يااامل مبااا كلنبااة، املعااي التقاي الاادوا ا يااومي والفيياان التفاعاال هيئااة عليهااا سايتفن

 باافة العاملياة والنادو ( 201٧) النباة يف العضاو  للييباوة العاملياة الندو  عن املنبثقة االستنتاجات
 النادو  مثال املساتقبل، يف كالتفاقياة مالة  ات نادوات يف املااان ة وإميانياة ،(2019) النباة تعيية
 ( 2021) النبة تلوث بافة العاملية والندو  ،(2020) للنبة البيولوجي للتنوع العاملية

 املتحلدة األملم للربانمج التلابع ابمللوارد املعين الدويل الفريق مع التعاو  :٤ التنسيق  النشا  -٤ 
 2021-201٨ الفرتة عمله برانمج إطار ويف الفريق وضعها الي لإلجراءا  وفقاا  للبيئة،
 أة ،13-أ م/19 املقاين يف التفاعال، هيئاة إىل األ اياف ماؤمتي  لاإ املنعقاي: األسا  -1٧

 األمااك لااربظم  التااابع كملااواند املعااي الاادوا الفيياان يف إسااهامها األمانااة، مااع وءياان بتعاااوة تواماال،
 ،2019-201٨ للفاااان  التفاعاااال هيئااااة عماااال باااايظم  إ ااااان ويف  معاااا  وتعاوهنااااا للبيئااااة املت ااااد 
  لاااك يف مباااا كملاااواند، املعاااي الااادوا الفييااان ماااع التعااااوة تعزياااز   د  أجااال مااان أبنااااعة اياااعطلع
 Land Restoration for Achieving the املعنوناة الفييان، أعادها الا  الت ليلياة املقالاة يف املساامهة

Sustainable Development Goals (املساتدامة التنمياة أهاداف بلوغ أجل من األنايي استصظح)، 
 الساااانتني اااان  حاااظل وسيتوامااال(  ICCD/COP(14)/CST/4) العلمياااة النا ياااة مااان واستعياياااها

 إ ااان يف كملااواند املعااي الاادوا والفيياان التفاعاال هيئااة عليهااا ساايتفن مواياايع بااافة التعاااوة املقبلااة
  2021-201٨ للفن  الفيين عمل بيظم 
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 اختلذها اللي ابألراضل  املتعلقلة للمؤشلرا  العامليلة املبادرة مع التعاو  :٥ التنسيق  النشا  -٥ 
 لقيلاس املبلادرة وضعتها الي ابألراض  املتعلقة املؤشرا  تنسيق لضما  املتحدة األمم موئل
 الللي ابألراضلل  املتعلقللة واملؤشللرا  والُقطللر  العللامل  الصللعيدي  علللى األراضلل  حيللا ة أملل 

 األراض  تدهور أثر حتييد صوب احملر   التقد  لقياس ُتستخد 
ا ت املنعقي: األسا  -1٨  جمموعاة وياع بقصاد كألناياي املتعلقاة للمؤشايات العاملياة املباادن  اختخ
 العاااااملي الصااااعيدين علااااو األنايااااي  يااااا   أماااان لقيااااا  كألنايااااي املتعلقااااة األساسااااية املؤشاااايات ماااان

 الا  كألناياي املتعلقاة املؤشايات تنساين ياماة أجال مان املباادن  مع التفاعل هيئة وتعاونت  والقطعي 
 وستوامال ( ICCD/COP(14)/CST/4) األناياي تادهون أءاي بت ييد املتعلقة واملؤشيات املبادن  ويعتها

 واملؤشايات املباادن  وياعتها الا  كألناياي املتعلقاة املؤشايات موالمة يماة سبيل يف التعاوة التفاعل هيئة
  األنايي تدهون أءي  ييد موب ادين  التقدم لقيا  تطست دم ال  كألنايي املتعلقة

 بلللن مشلللرتكة مبلللادرة وهلللو املتكامللللة، اجلفلللاف إدارة بلللرانمج ملللع التعلللاو  :٦ التنسللليق  النشلللا  -٦ 
 ابجلفاف املتصلة العلمية القضااي بش   للمياه، العاملية والشراكة اجلوية لألرصاد العاملية املنظمة

 بتقاد  املساتو ت مجياع علاو املعنية اجلهات دعك علو الربظم  يعمل املنعقي: األسا  -19
 يف الفضااالو واملمانساااات واملعاااانف العلمياااة املعلوماااات وبتباااادل واإلدانياااة السياسااااتية التوجيهاااات

 ونمادح با  والتنباؤ اجلفااف إلدان  متسان عااملي إ اان وياع هبادف املتياملاة، اجلفااف إدان  جمال
  العاااامل أحناااال مجياااع يف واملوجاااود  املسااات د  واألنااااعة الاااربام  باااني الاااابيات إقاماااة  ييااان عااان

 الاربظم  ن ياز  إ اان يف سايما ال كجلفااف، املتعلان عملهاا ووجاهة اتساق التفاعل هيئة وستيفل
  للتفءي والقابلية اآلاثن تقييك يف املتمثلة اجلفاف، إدان  بافة الثانية

 وغرهلا العامليلة" األراضل  "توقعلا  مل  اثنيلة طبعلة إعلداد يف اإلسلها  :٧ التنسيق  النشا  -٧ 
 القتضاء حسب التفاقية، إطار يف الصادرة العلمية الرسائل م 
  الاااة باااافة لظتفاقياااة ن يساااياً  منااااوناً  العاملياااة" األناياااي "توقعاااات تاااايل املنعقاااي: األساااا  -20

 يف إساااهامات 201٧-2016 للفااان  التفاعااال هيئاااة عماال بااايظم  تضااامن وقاااد  واسااات دامها األنايااي
 عملهاااا بااايظم  تضااامن بينماااا( ICCD/COP(13)/CST/5) العاملياااة" األناياااي "توقعاااات مااان األوىل العبعاااة
 املزمااع وماان(  ICCD/COP(14)/CST/4) التوجيهيااة الل نااة يف أعضااا ها ماااان ة 2019-201٨ للفاان 
  العاملية" األنايي "توقعات من الثانية العبعة إعداد أل يا  والعلمي التقي الدعك ه ا يتوامل أة

 2 اجلدول
 2021-2020 السنتن لفرتة والسياسا  العلو  بن التفاعل هيئة عمل لربانمج التنسيقية األنشطة
 الفيعية األناعة الناارب

    

 املت ااادد العمااال بااايظم  أنااااعة يف املساااامهة -1
 ا ياااومي املنااارب وياااع  الااا   2030 عاااام  اااى

 كلتناااااااااوع املعاااااااااي والسياساااااااااات للعلاااااااااوم الااااااااادوا
 و لااك اإلييولوجيااة، الاان ك وحاادمات البيولااوجي

 التعااوة وملا  ي  املنارب أقيهاا الا  لإلجيالات واقاً 
   واالتفاقية املنرب أمان  بني

 املواياايع ماان مويااوعني التفاعاال هيئااة تتااابع سااوف
  اااااااى املت ااااااادد العمااااااال بااااااايظم  يف األولوياااااااة  ات
  املنرب: ويع  ال   2030 عام
 أهااااداف لت قياااان البيولااااوجي التنااااوع أمهيااااة اهااااك( أ)

   ،2030 لعام املستدامة التنمية حعة
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 التناااااااوع اقاااااااداة ونال اليامناااااااة األساااااااباب اهاااااااك( ب)  

 الت اااااااااويلي للتغيااااااااا  ا امساااااااااة والعوامااااااااال البيولاااااااااوجي
 للتناااوع20٥0 عاااام نؤياااة لت قيااان املتا اااة واخلياااانات
 لليساا ل العلماي االستعيا  يف واملسامهة البيولوجي،
 وقااات يف التقااانيي هاا ح تاااواايت إ ا و ليلهااا اجلوهييااة
  االستعيا  كستيمال التفاعل هليئة يسمح

 املعنياااة الدولياااة ا يومياااة اهليئاااة ماااع التعااااوة -2
 ساايما وال أعماهلااا، جاادول إ ااان يف املنااا، بتغاا 
 املنااا، بتغاا  املتعلاان اخلاااص بتقيييهااا يتعلاان ايمااا

  الساد  كلتقييك املتعلن وتقيييها واألنايي

 الاواند  الي يسية اليسا ل  ليل التفاعل هيئة ستتوىل
 تغا  باافة اخلااص الدولياة ا يومية اهليئة تقييي يف

  ات الساااد  االسااتعيا  وتقييااي واألنايااي املنااا،
 عاااي  اخلامسااة الاادون  يف لعييااها كالتفاقيااة الصاالة
  والتينولوجيا العلك لل نة

 واستيااااف اجلانيااة التعاااوة أناااعة متابعااة -3
 التقي الفيين مع مستقبظً  للتعاوة ومواييع سبل  

 ( النبة ايين) كلنبة املعي الدوا ا يومي

 بااااااافة النبااااااة ايياااااان مااااااع التفاعاااااال هيئااااااة سااااااتتعاوة
 االعتبااااان يف آحاااا ي ن معاااااً، عليهااااا يتفقاااااة مواياااايع

  ييااد إىل كلنساابة النبااة يف العضااو  الييبااوة أمهيااة
  األنايي تدهون
 متابعة ناارب أ  يف التفاعل هيئة تاانك أة ينبغي
 املعنياااااااة العاملياااااااة النااااااادو  اساااااااتنتاجات عااااااان ظشااااااا 

 والنااااااادو ( 201٧) النباااااااة يف العضاااااااو  كلييباااااااوة
 (  2019) النبة تعي  بافة العاملية
 الفييااااان ماااااع تستيااااااف أة التفاعااااال هليئاااااة وينبغاااااي
 مااااااالة  ات مقبلاااااااة نااااااادوات يف املااااااااان ة إميانياااااااة

 للتناااااااوع العاملياااااااة النااااااادو   لاااااااك يف مباااااااا كالتفاقياااااااة،
 بااااافة العامليااااة والناااادو ( 2020) للنبااااة البيولااااوجي

 ( 2021) النبة تلوث
 كملاااااواند املعاااااي الااااادوا الفييااااان ماااااع التعااااااوة -4

 واقااااااااً  للبيئاااااااة، املت اااااااد  األماااااااك لاااااااربظم  التاااااااابع
 بايظم  إ اان ويف الفييان وياعها ال  لإلجيالات

  2021-201٨ الفن  عمل 

  ات املوايايع مان ءظءاة التفاعال هيئاة تتاابع سوف
 كملواند املعي الدوا الفيين عمل بيظم  يف األولوية
 التقييمااااااااااااني ساااااااااااايما وال ،2021-201٨ للفاااااااااااان 

 علااااااو املااااااواند يف املنتبااااااة اآلاثن بااااااافة املواياااااايعيني
 لصاااااااح املااااااواند وتعبئااااااة واهل ااااااي ، البيئيااااااة النزاعااااااات

 املناا،، تغا  مع واملتييفة الييبوة املن فضة التنمية
 يف املاااواند إدان  املعنوناااة الت ليلاااة املقالاااة جاناااإ إىل

 اإلنتاااااااااااج ن ااااااااااك يف األساسااااااااااية الت ااااااااااوالت يااااااااااول
 العلمااااااي االسااااااتعيا  يف وستساااااااهك واالسااااااتهظك،

 التقااانيي هاا ح تااواايت إ ا و ليلهااا اجلوهييااة لليساا ل
 كساااااااااااتيمال التفاعااااااااااال هليئاااااااااااة يسااااااااااامح وقااااااااااات يف

 هيئااااة ستساااااهك  لااااك، علااااو وعااااظو   االسااااتعيا 
 بااااافة العماااال علااااو للقاااادن  اسااااتعيا  يف التفاعاااال

 مجعياااة قااايان علاااو املوااقاااة بعاااد املعدنياااة املاااواند إدان 
 املوياااوع، هااا ا باااافة L23/4 للبيئاااة املت اااد  األماااك
 هيا ااال باااافة التاااااون مااان مزياااد إىل يااادعو الااا  
  املواند كست ياج اديعة اإلدان 

 العاملية األنايي مؤشيات مبادن  مع التعاوة -٥
  إىل تيمااي والاا  املت ااد  األمااك مو اال اختاا ها الاا 

 وياااعتها الااا  األناياااي مؤشااايات تنساااين  فالاااة

 مؤشايات مباادن  يف إسهامات التفاعل هيئة ستقدم
 املؤشااااايات موالماااااة ياااااماة بغياااااة العاملياااااة األناياااااي
 ومؤشااايات املباااادن  وياااعتها الااا  كألناياااي املتعلقاااة
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 علااااو األنايااااي  يااااا   أماااان قيااااا  بغيااااة املبااااادن   

 املؤشاااايات بواسااااعة والقطعااااي  العاااااملي الصااااعيدين
مة ين  ما لقيا  املست دن  أءي  ييد يف تقدم من ُيط

  األنايي تدهون

 إىل كالسااااتناد االتفاقيااااة تساااات دمها الاااا  األنايااااي
 والقابلااااااااااة املوجاااااااااود  واملعاااااااااااي  البيااااااااااظت مصاااااااااادن
  العاملي النعاق علو واملقاننة للت صيل

 املتياملاة، اجلفااف إدان  بايظم  مع التعاوة -6
 لفنمااد العاملياة املن مة بني مان ة مبادن  وهو

 القضاااا  باااافة للميااااح، العاملياااة والاااايا ة اجلوياااة
   كجلفاف املتصلة العلمية

 املتعلن عملها ووجاهة اتساق التفاعل هيئة ستيفل
 الثانياااة الاااربظم  ن ياااز  إ اااان يف سااايما ال كجلفااااف،
 اآلاثن تقيااااااااايك يف لاااااااااةاملتمث اجلفااااااااااف، إدان  باااااااااافة
 من اءنني يف الربظم  مع وستتعاوة للتفءي، والقابلية

 إدان  بافة إ انية وءيقة إعدادها: املزمع املناونات
  املياح وشح اجلفاف عن و تيإ املتياملة اجلفاف

 "توقعاات مان اثنياة  بعاة إعداد يف اإلسهام -٧
 العلميااااة اليسااااا ل ماااان و  هااااا العامليااااة" األنايااااي
  االقتضال  سإ االتفاقية، إ ان يف الصادن 

 املعنيااة التوجيهيااة الل نااة يف التفاعاال هيئااة ستاااانك
 ويف العامليااة" األنايااي "توقعااات ماان الثانيااة كلعبعااة
 املسااامهة إىل وسااتطدعو واستعيايااها إعاادادها عمليااة

 يف الصااادن  األحاايف العلميااة اليسااا ل اسااتعيا  يف
  االقتضال  سإ إعدادها، ويف االتفاقية إ ان

  

 امليزانية -جيم 
 2021-2020 السنتني ان  يف التفاعل هيئة عمل بيظم  لتنفي  الظ مة اإلمجالية امليزانية تبلغ -21
 ICCD/COP(14)/7-ICCD/CRIC(18)/2 الوءيقااااة ويف 3 اجلااادول يف وتاااايد  ياااونو ٥16 ٧2٥ يعااااادل ماااا

 األساساية امليزانياة أة األ اياف تظ ا  وقاد  التفاعال هيئاة لعمل املقدن  التياليف عن معلومات
 216 ٧2٥ سااوف تغعااي ال امليزانيااة حااانج ماان املتا ااة واملااواند التفاعاال هليئااة ختصيصااها املقاانح
  بيامل  العمل بيظم  لتنفي  والظ مة يونو ٥16 ٧2٥ يعادل مبا املقدان  امليزانية جمموع من يونو

 واألنااعة األهاداف يف األولاو ت  دياد أو إياااية ماواند إات اة تقين أة لف ياف جيو  ل لك،
  املتا ة املواند أسا  علو املقن ة
  3 اجلدول
 2021-2020 للفرتة والسياسا  العلو  بن التفاعل هيئة عمل برانمج ميزانية

 (كليونو) التيلفة التمويل مصدن اهلدف/الناارب
 400 000 امليزانية حانج التنسيقية واألناعة األهداف

 116 ٧2٥ األساسية امليزانية والسياسات العلوم بني التفاعل هليئة السنوية االجتماعات
 ٥1٦ ٧2٥  اجملموع
 116 ٧2٥  املقن ة األساسية امليزانية من : معيو اً 
 100 000  امليزانية حانج املتا ة املواند من : معيو اً 
 300 000  امليزانية يف النق 
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 التوصيا  -اثلثاا  
 يل : مبا األطراف مؤمتر توص  أ  والتكنولوجيا العلم جلنة تود قد -22

  ؛2021-2020 السنتن لفرتة التفاعل هيئة عمل برانمج يعتمد أ  (أ) 
 التنفيذ : األمن م  يطلب أ  (ب) 

 والتكنولوجيلللا، العللللم للجنلللة عشلللرة اخلامسلللة اللللدورة يف تلللوليف ، تقريلللر تقلللدمي '1'
 يتعللق فيملا التفاعلل هيئلة عل  صادرة السياسا  حنو موجهة توصيا  يتضم 
 ؛2021-2020 السنتن لفرتة عملها برانمج يف الوارد 1 ابهلدف

( والتكنولوجيلللا العللللم للجنلللة عشلللرة اخلامسلللة اللللدورة يف) تلللوليف  تقريلللر تقلللدمي '2'
 يف اللللوارد 2 ابهللللدف يتعللللق فيملللا السياسلللا  حنلللو موجهلللة توصللليا  يتضلللم 
  ؛2021-2020 السنتن لفرتة عملها برانمج

 والتكنولوجيلللا، العللللم للجنلللة عشلللرة اخلامسلللة اللللدورة إىل تلللوليف ، تقريلللر تقلللدمي '3'
 اللي التنسليقية األنشلطة م  مستمدة السياسا  حنو موجهة توصيا  يتضم 
 .2021-2020 السنتن فرتة خلل التفاعل هيئة هبا تضطلع
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 املرفق

 بن التفاعل هيئة عمل برانمج يف إدراجها املقرتح للمواضيع موجز عرض  
 2021-2020 السنتن لفرتة والسياسا  العلو 
 املعقاود اجتماعهاا يف ،(التفاعال هيئاة) والسياساات العلاوم باني التفاعال هيئاة استعييت 

 بيظم  يف إدناجها يف الن ي نين ال  املواييع ،2019 شبارب/اربايي 2٧و 2٥ بني ما الفن  يف
 العلمياااااة السياساااااة ال تياجاااااات جتمياااااع إىل كالساااااتناد ،2021-2020 السااااانتني لفااااان  عملهااااا
 املساات د  املسااا ل جمموعااة وإىل 2019-201٨ الساانتني ااان  ماادف علااو عملهااا أءنااال املسااتبانة

 ن يسية مواييعية جمموعات يمن  لها  املواييع مطنفت وقد  التفاعل وهيئة األمانة  دد ا ال 
   العمل بيظم  مايوع يف إلدناجها األولو ت من ددود عدد است ظل تيس  بقصد

 األنايي: تدهون أءي  ييد أهداف لتنفي  املنق ة املنه ية التوجيهات (أ) 
 العبيعيااااااة للمناااااااظي املتياملااااااة واإلدان  األنايااااااي الساااااات دام املتياماااااال الت عاااااايط '1'

   األنايي تدهون أءي  ييد سياق يف إجيايب تغي  إل داث
 كسااات دام املتعلقاااة القااايانات مااانع بااادعك اليفيلاااة واألدوات والنماااا ج املنه ياااات '2'

 ساااياق يف جتااااو ح أو األناياااي تااادهون أءاااي  يياااد هااادف بلاااوغ أجااال مااان األناياااي
 واالقتصادية  واالجتماعية البيئية املوا ظت مع التعامل

 مثاااال) منااا  والت قااان عنااا  واإلباااظغ األنايااااي تااادهون أءاااي  يياااد نماااد منه ياااات '3'
  (األنايي تدهون أءي  ييد لتقييك املو د  واألساليإ والعاملية ادلية املؤشيات

 املتياماااااال للت عاااااايط لاااااادعك األنايااااااي تاااااادهون أءااااااي  ييااااااد تقييمااااااات منه يااااااات '4'
 للتااافقلك، والقابلياااة األناياااي  وقااادن  األناياااي، تااادهون  الاااة) األناياااي السااات دام
  (اجلنسانية واألبعاد االقتصادية، االجتماعية وال يوف

  قياان إىل والسااعي األنايااي تاادهون أءااي  ييااد سااياق يف املسااتدامة القيمااة سظساال '٥'
 متعدد   منااع

 االجتماعيااااة الاااان ك يف التااافقلك علااااو ن والقاااد السااااظمة ياااماة يف الاااايبط دون تقيااايك '6'
 أءاي  يياد أجال مان األناياي السات دام املتيامال الت عايط ساياق يف اإلييولوجياة

 األنايي  تدهون
 إدان  يف االسات دام وإميانياة والعاقاة والغا ال البيئة معضلة بافة علمية أدلة تقد  '٧'

 األنايي  تدهون أءي  ييد سياق يف املوا ظت
 إىل املفضااية الاانه   لااك يف مبااا والييفيااة، ا ضاايية الاايوابط بااافة علميااة أدلااة تقااد  '٨'

  األنايي  تدهون أءي  ييد سياق يف تيااظً  أ ثي العظقات ه ح جعل
 أءاااي لت يياااد الت ويلياااة املااااانيع وتنفيااا  وياااع باااافة اإلنشاااادات مااان املزياااد تقاااد  '9'

  (الناجعة ا لول نعاق وتوسيع تيثيف) األنايي تدهون
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 مناااع  قيان يف النبة يف املوجود للييبوة ادون  الدون علو علمية أدلة تقد  (ب) 
 األنايي: تدهون أءي  ييد سياق يف متعدد 

 للنبااااة البيولااااوجي والتنااااوع النبااااة يف املوجااااود الييبااااوة بااااني القا مااااة الصااااظت تقياااايك '1'
  البيولوجي  التنوع علو ا فا  إىل اليامية العاملية واجلهود

 متعدد   بيئية منااع  قين يف العضو     الييبوة دون تقييك '2'
 إ ااااان يف الااااواند 3 االسااااناتي ي اهلاااادف لبلااااوغ املنق ااااة املنه يااااة التوجيهااااات (ج) 
 وإدان ا معها والتييف اجلفاف آاثن ختفيف بافة 2030-201٨ للفن  االسناتي ي االتفاقية
 التفقلك: علو الضعيفة اإلييولوجية والن ك السيانية الفئات قدن  لتعزيز

 التاافقلك علاو الضااعيفة اإلييولوجياة والاان ك السايانية الفئااات قادن  ونمااد تقيايك هنا  '1'
 اجلفاف  مع

 سااااياق يف األنايااااي اساااات دام وإدان  وختعاااايط اجلفاااااف ختعاااايط دماااا  منه يااااات '2'
  األنايي  تدهون أءي  ييد

 علااو القاادن  ماانح علااو لفنايااي املسااتدامة اإلدان  ممانسااات قاادن  تقياايك منه يااات '3'
 اجلفاف  مع التفقلك

 أءااي ماان الت فيااف ودماا  والنابيااة، اليمليااة العوامااف مصااادن تقياايك منه يااات (د) 
 و دياد األناياي، اسات دام وختعايط األناياي تادهون أءاي  يياد  اا ت وياع عملياة يف املصادن

 اخلعي  هل ا للتصد  األنايي علو قا مة تدحظت
 األنايي  وتدهون األميا  بني النابط بافة علمية أدلة تقد  (ه) 
 العبيعية  املناظي مستوف علو التفهيل وإعاد  االستصظح ايص  ديد منه يات (و) 
  اااديث لاااز د  دعمااااً  األناياااي لتااادهون املباشاااي  و ااا  املباشاااي  العوامااال جتمياااع ( ) 
  االتفاقية  مبوجإ التقانيي إعداد عملية إ ان يف التصنيفات
 اسااااات دام وتغيااااا  العاملياااااة واإلنتااااااج االساااااتهظك تاااااداقات باااااني العظقاااااة تقيااااايك (ح) 
 ( مثاالً  والباي العبيعة بني النابط تزايد) األنايي وتدهون األنايي

    


