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 مؤتمر األطراف
 لجنة العلم والتكنولوجيا

 الدورة الثانية عشرة
   2015تشرين األول/أكتوبر  16-13أنقرة، تركيا، 

 من جدول األعمال املؤقت 2البند 
    التصحر نتائج المؤتمر العلمي الثالث التفاقية األمـم المتحـدة لمكافحـة

وتوصـيات  المنصـة ة  التفاقيـة مكافحـة التصـحر الثالثلمؤتمر العلمي نتائج ا  
 على السياسات

  
 تقرير مكتب لجنة العلم والتكنولوجيا  

   

 موجز 
             9يف الفــــنة مــــن  التفاقيــــم األمـــــم املتحـــــدة ملرا حـــــم الت ــــحرُعقــــد املــــؤير الالمــــ  ال الــــ   

)الــدورة  الــدورة االثــت ناايم الراباــم للعنــم الالــم والترنولوجيــابــالتزامن مــ   2015آذار/مــار   12إىل 
مرا حــم الت ــحر/تداور األرا ــ  وا فــا  االثــت ناايم الراباــمتن وتنــاول املــؤير بالدراثــم مو ــو    

مــن أجــت الت فيــط مــن ورــحتة الفقــر و قيــد التنميــم املعــتدامم  معــاام الالــم والترنولوجيــا واملاــار  
  نيديمواملمارثات التقل

علميـم ثـديدة قـا رة علـ   وكان اهلد  من املؤير الالم  ال ال  لالتفاقيـم التولـت إىل نتـاا  
االثـــتنتاجات الالميـــم الرايعـــيم ن وأحيلـــت توجيـــم عمليـــم و ـــ  العياثـــات وااـــوار يف مـــؤير األرـــرا 

إىل الـدورة ال انيـم عشـرة للعنـم الالـم والترنولوجيـا يف تقريـر  ملـؤيراليت ي ـ  عناـا اواآلثار العياثاتيم 
 نت1)الدورة االثت ناايم الرابام للعنم

__________ 

 نICCD/CST(S-4)/3انظر  ت1) 
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 ايئـم التفاعـت بـل الالـول والعياثـاتوعقب انتااء املـؤير الالمـ  ال الـ  لالتفاقيـم، راجاـت  
وجيـا يف  وراـا ال انيـم نواجتم، وأعدت اقناحات من ّبم عل  العياثات لتنظر  ياـا  نـم الالـم والترنول

 عشرةن
 تـــوذ اـــثي الوثيقـــم علـــ   )أت تقريـــر مـــن مرتـــب  نـــم  11-/ل أ21وعمـــالأ بحتحرـــال املقـــرر  

؛ )بت اقناحـات من ـّبم علـ  العياثـات املؤير الالم  ال ال  لالتفاقيمالالم والترنولوجيا عن تنظيم 
 نتــاا  املــؤير الالمــ  ال الــ  لالتفاقيــم؛ اثــتنا اأ إىل ايئــم التفاعــت بــل الالــول والعياثــاتلــا رة عــن 

)جت معاات العياثات املعتعدة اليت مجّاتاـا ايئـم التفاعـت بـل الالـول والعياثـات وتتنـاول األنشـ م 
 الالميم اليت ثتنعزاا االتفاقيم يف املعتقبتن
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 المحتويات

 ال فحم الفقرات  
 4 8-1  ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن مالومات أثاثيم -أوالأ  
 5 18-9  نننننننننننننننننننن التفاقيم األمـم املتحـدة ملرا حـم الت حرتقرير عن تنظيم املؤير الالم  ال ال   -ثانياأ  
 اقناحات املؤير الالم  ال ال  لالتفاقيم املن ّبم عل  العياثات ومعاات العياثات -ثال اأ  

 7 44-19  نننننننننننننننننن تاالتفاقيم يف املعتقب اليت ثتنعزاااملعتعدة اليت يلزل تناوهلا يف األنش م الالميم   
 8 42-21  ننننننننننننننننننننننن اقناحات املؤير الالم  ال ال  لالتفاقيم املن ّبم عل  العياثات - ألط  
 األنشــــــــــ م الالميــــــــــم املعــــــــــتعدة الوجياــــــــــم لتحديــــــــــد  العياثــــــــــاتمعــــــــــاات  - باء  
 17 43  نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن يف املعتقبت االتفاقيم ثتنعزاااليت     
 19 44  نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن مت لبات اتبا  ُُن  حب  جديدة - جيم  

 21 46-45  ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن االقناحاتاالثتنتاجات و  -رابااأ  
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 معلومات أساسية -أوالا  
 
مـــن  20و 19، والفقـــرتل 8-/ل أ13)أت مـــن املقـــرر 1عمـــالأ باألحرـــال الـــوار ة يف الفقـــرة  -1

كــت  ورة مقبلــم تاقــداا    نــم الالــم والترنولوجيــا، قــرر مــؤير األرــرا  أن تُــنظم 11-/ل أ21املقــرر 
 نيف الفنة الفاللم بل الدورات يف شرت يغلب عليم راب  املؤير الالم  والتقين

ــــمن  -2 ــــم مــــؤيرات علمي ــــد ااــــل عقــــدت ثالث ــــث ذل ــــمومن            ُاقــــد املــــؤير الالمــــ  األول لالتفاقي
   رلــد وتقيــيم يف بــوينآ آيــر ، بــاألرجنتل وتنــاول مو ــو  2009أيلول/ثــبتم   24إىل  22مــن 

االقت ـــا ذ مـــن أجـــت  عـــم  -الت ـــحر وتـــداور األرا ـــ  علـــ  املعـــتويل البيو يزيـــاا  واالجتمـــاع  
 12إىل  9املــؤير الالمــ  ال ــاا لالتفاقيــم مــن  وُعقــداختــاذ القــرارات يف إــال إ ارة األرا ــ  وامليــاي ن 

ا ذ للت ـــــــحر وا  ارة يف بــــــون، بحتملانيــــــا وتنــــــاول مو ــــــو   التقيــــــيم االقت ــــــ 2013نيعــــــان/أبريت 
 املعتدامم لألرا   ومدى قدرة املنارد القاحلم وشبم القاحلم وا ا م شبم الرربم عل  التريط ن

يف كــــانرون،  2015آذار/ مــــار   12إىل  9وعقـــد املــــؤير الالمــــ  ال الــــ  لالتفاقيــــم مــــن  -3
            لوجيــــان وعمــــالأ بحتحرـــــال باملرعــــيد، بــــالتزامن مــــ  الــــدورة االثــــت ناايم الراباـــــم للعنــــم الالــــم والترنو 

مرا حــــم الت ــــحر/تداور ، تنــــاول املــــؤير الالمــــ  ال الــــ  لالتفاقيــــم مو ــــو    10-/ل أ18املقــــرر 
األرا ـــ  وا فـــا  مـــن أجـــت الت فيـــط مـــن ورـــحتة الفقـــر و قيـــد التنميـــم املعـــتدامم  معـــاام الالـــم 

  نوالترنولوجيا واملاار  واملمارثات التقليديم
 ماـــار  التولـــت إىلاملـــؤير الالمـــ  ال الـــ  التفاقيـــم مرا حـــم الت ـــحر  د  مـــنوكـــان اهلـــ -4

وأحيلــــت ن علميـــم ثــــديدة قــــا رة علـــ  توجيــــم عمليــــم و ـــ  العياثــــات وااــــوار يف مـــؤير األرــــرا 
املــؤير إىل الــدورة ال انيــم عشــرة للعنــم  املنب قــم عــناالثــتنتاجات الالميــم الرايعــيم واآلثــار العياثــاتيم 

 نت2)ترنولوجيا يف تقرير الدوريم االثت ناايم الرابام للعنموال الالم
ايئــــــم التفاعــــــت بــــــل الالــــــول وعقــــــب انتاــــــاء املــــــؤير الالمــــــ  ال الــــــ  لالتفاقيــــــم، راجاــــــت  -5

نواجتــــــم، وأعــــــدت اقناحــــــات من ــــــّبم علــــــ  العياثــــــات لتنظــــــر  ياــــــا  نــــــم الالــــــم  ت3)والعياثــــــات
الــثذ يــن   11-/ل أ23مــ  واليتاــا ا ــد ة يف املقــرر  والترنولوجيــا يف  وراــا ال انيــم عشــرة، ياشــياأ 

 ليــت وتوليــط االثــتنتاجات والتولــيات الالميــم يف مجلــم أمــور علــ  أن تقــول اهليئــم .ــا يلــ     ننن  
املنب قــــم عــــن املــــؤيرات الالميــــم املتالقــــم بالت ــــحر/تداور األرا ــــ  وا فــــا ، .ــــا يشــــمت املــــؤيرات 

  نوترمجتاا إىل مقنحات تنظر  ياا  نم الالم والترنولوجيا  ننن  الالميم املقبلم لالتفاقيم
__________ 

 نICCD/CST(S-4)/3انظر  ت2) 
تضــم ايئــم التفاعــت بــل الالــول والعياثــات األعضــاء التــالل  )أت أعضــاء مرتــب  نــم الالــم والترنولوجيــا ا معــم؛  ت3) 

عشــرة علمــاء  ت3مخعــم علمــاء تُاــلا كــت واحــد مــنام من قــم مــن املنــارد املشــمولم .ر قــات التنفيــث ا قليمــ ؛ ) ت2)
فتوحـم تراعـ  التـواان ا قليمـ  والتـواان بـل الت   ـات؛ خيتارام مرتـب  نـم الالـم والترنولوجيـا مـن عـالل  عـوة م

ت ثالثم مراقبل مواعل كما يل   واحد من إحدى منظمات اجملتمـ  املـدا، وواحـد مـن منظمـم  وليـم، وواحـد مـن 4)
 نت11-/ل أ23)املقرر  منظمم مانيم من منظمات األمم املتحدة
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مــن ايئــم التفاعــت بــل  11-/ل أ21مــن مقــرري  27ورلــب مــؤير األرــرا  أيضــاأ يف الفقــرة  -6
تقــدم مقنحــات إىل مرتــب  نــم الالــم والترنولوجيــا مــن أجــت النظــر الحقــاأ يف الالــول والعياثــات 

 ناألررا  للمؤيرات الالميم املقبلم لالتفاقيم املوا ي  اليت حيد اا مؤير
تقريــــر مــــن ،  تــــوذ اــــثي الوثيقــــم بالتــــا  علــــ   )أت 11-/ل أ21وعمــــالأ بحتحرــــال املقــــرر  -7

من ــّبم مرتــب  نــم الالــم والترنولوجيــا عــن تنظــيم املــؤير الالمــ  ال الــ  لالتفاقيــم؛ )بت اقناحــات 
 العياثـــــاتلـــــا رة عـــــن ايئـــــم التفاعـــــت بـــــل الالـــــول والعياثـــــات؛ )جت معـــــاات  علـــــ  العياثـــــات
 الالميــم الــيتاألنشــ م  ويلــزل أن تتناوهلــاايئــم التفاعــت بــل الالــول والعياثــات  حــد اااملعــتعدة الــيت 

، ياشــياأ مــ  االقناحـــات ا الــم بالنتيبــات املؤثعــيم املقبلــم الـــوار ة ثــتنعزاا االتفاقيــم يف املعــتقبت
 نICCD/COP(12)/CST/4الوثيقم  يف
وتقــــدل ايئــــم التفاعــــت بــــل الالــــول والعياثــــات اــــثي االقناحــــات ليُنظــــر  ياــــا بــــالتزامن مــــ   -8

حبيــ  نرــن أن تعــام يف ُنايــم امل ــا  يف قــرار يت ــثي مــؤير األرــرا   ICCD/CST(S-4)/3الوثيقــم 
 نو قاأ ألحرال االتفاقيمبشحتُنا 

  
التفاقيـة األمــم المتحــدة لمكافحــة مؤتمر العلمي الثالث تقرير عن تنظيم ال -ثانياا  

 التصحر
 
ا ـــا  املاـــار  الالميـــم والتقليديـــم مـــن أجـــت مـــن قبـــت م املـــؤير الالمـــ  ال الـــ  لالتفاقيـــم ظاـــنُ  -9

 30و 29التنميــم املعــتدامم، الــثذ عيتنــم مرتــب  نــم الالــم والترنولوجيــا يف اجتماعــم املاقــو  يــوم  
ــــوبر تشــــرين األول/أك ــــ ة )املنظمــــم 2012ت ن ويتــــحتلط اــــثا اال ــــا  مــــن مخــــآ منظمــــات علميــــم كب

، ومرلـــد ال ـــحراء CGIAR والفريـــد االثتشـــارذ، DesertNet، واملنظمـــم الدوليـــم Agropolisالدوليـــم 
والعــاحت، واملااــد األرجنتيــين ألحبــا  املنــارد القاحلــمت، إ ــا م إىل شــريرل منتعــبل )مااــد البيئــم 

اب  ملركـــــز البحـــــو  املشـــــنو للمفو ـــــيم األوروبيـــــم ومركـــــز حبـــــو  الت ـــــحر  اماـــــم واالثـــــتدامم التـــــ
ت Agropolisاملنظمـم الدوليـم  ي لـمواال ـا  ) أمانـم االتفاقيـمثاثارذتن وُوّق  عل  مـثكرة التفـاام بـل 

 نوو، بناميبياايف ويند 2013أيلول/ثبتم   27يول 
مم لـــــل عـــــن مرتـــــب  نـــــم الالـــــم ايـــــم الـــــيت تضـــــم ونُظاـــــم املـــــؤير بتوجيـــــم مـــــن اللعنـــــم التوجي -10

ن وتولـــت اللعنـــم االثتشـــاريم ، واـــو املرعـــيدوالترنولوجيــا واال ـــا  وأمانـــم االتفاقيـــم والبلـــد املضــيط
ـــــــيت  ـــــــول ءأعضـــــــا اعتـــــــارتالالميـــــــم، ال ـــــــم التوجيايـــــــم يف اجتماعاـــــــا املاقـــــــو  ي ـــــــول/ 14اا اللعن             أيل

 نللمؤير  ض اأ وو بناميبيا، توجيم مجي  األنش م الالميم ايف ويند 2013ثبتم  
 28إىل  2014 محزيران/يونيـــــــ 13و ُـــــــتق بـــــــاب تقـــــــدم املل  ـــــــات عـــــــالل الفـــــــنة مـــــــن  -11

يف املااــمت مــن آثــيا،  25مل  ــاأ ) 52مل  ــات   206 مــا إموعــم ن وقُــدال2014أيلول/ثــبتم  
يف املااـــــمت مـــــن  18) 37م البحـــــر الرـــــاري ، ويف املااـــــمت مـــــن أمريرـــــا الالتينيـــــم ومن قـــــ 19) 39و

ــــــــمت مــــــــن ،ــــــــال البحــــــــر املتوثــــــــ ، و 10) 21أ ريقيــــــــا، و                 يف املااــــــــمت مــــــــن وثــــــــ  9) 18يف املاا
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مشـــمولم .ر ــد تنفيـــث غــ  يف املااــمت مـــن بلــدان  19مل  ـــاأ ) 39 مــا إموعــم وشــرأ أوروبــان وقُـــدال
واثتاَر ـــت اللعنـــم االثتشـــاريم الالميـــم مجيـــ  املل  ـــات  نمـــن  ول مراقبـــم يف االتفاقيـــمإقليمـــ  أو 

ن ونشـرت مجيـ  املل  ـات اليت ُقّدمت؛ ومل تُقَبت تعـام مل  ـات ألُنـا اعتُـ ت عـارج ن ـاأ املـؤير
 نت4)املل  ات ُعرض عل  املؤير عالل جلعات اثتاراض املل قات كتاب يتضمناملقبولم يف  

راء مـــداوالت املـــؤير، بتوجيـــم مـــن اللعنـــم االثتشـــاريم ، م ـــمم  ثـــت5)تـــوجيا أُعـــد تقريـــر و  -12
ن وركـــز اـــثا التقريـــر علـــ  مو ـــو   تغـــ   ريـــد عـــ اء متاـــد  الت   ـــات وبإثـــاامات مـــنالالميـــم 

املنــاو والت ــحر  توقــ  التغــ ات املقبلــم يف األرا ــ  ا ا ــم وتقييماــا والتريــط مااــان وعــرض مــوجز 
 ، عل  املؤير ملناقشتمن ICCD/CST(S-4)/2التقرير التوجيا ، كما ور  يف الوثيقم 

؛ االثـــتعاباتالقيـــو ؛ )بت  تشـــ ي   )أت تناولـــت املـــؤير يف ثـــال   ورات رايعـــيمونظـــم  -13
ن وتناولـــــت ا  ابـــــات الرايعـــــيم كـــــت مو ـــــو  مـــــن تلـــــد املوا ـــــي ، وتناولـــــت الرلـــــد والتقيـــــيم )جت

أللــليم واملاــار  التقليديــم، بالشــاوب اع ابــات رايعــيم أعــرى علــ  وجــم التحديــد معــاات تتالــد 
 وا جراءات املنفثة يف املرعيد، البلد املضيط للمؤيرن  وأوجم التآار م  اتفاقيات ريو األعرى

ن بــنا  جديــد يقــول علــ  املشــاركموثــاياأ إىل تازيــز التفاعــت بــل املشــاركل، اثــتاان املــؤير  -14
ــــم ــــد ننحــــان األولوي ــــار املنظمــــون اــــيرالأ وجــــدول مواعي ملناقشــــم املعــــاات امل روحــــم يف التقريــــر  واعت

التــــوجيا  واملعــــااات الــــيت قــــدماا املشــــاركون يف شــــرت مل ــــقاتن وتضــــمنت كــــت جلعــــم كلمــــم 
ـــالتوااذ ونـــاق  عالهلـــا املشـــاركون مـــا قـــدموي مـــن  رايعـــيم تقدنيـــم أعقبتاـــا حلقـــات عمـــت ُعقاـــدت ب

تاـا حلقـات الامـت ا مــآ معـااات يف شـرت مل ـقاتن ومـن ض عر ـت نقــاش املناقشـم الـيت تناول
 عشرة واثتنتاجااا الرايعيم يف جلعم عاممن

 33ااـــم مـــن الـــثكور وامليف  67مشـــاركاأ ) 289وشـــارو يف املـــؤير الالمـــ  ال الـــ  لالتفاقيـــم  -15
 بلداأ مناا رمسياأن  73بلداأ، ُم ت  90يف املاام من ا نا ت من 

ممــ الأ  24مم لــل مــن البلــدان األرــرا ، و 105مشــاركاأ مــن الــدواار الالميــم، و 129وجــاء  -16
مم لـل مـن ايئـات األمـم  9ممـ الأ مـن منظمـات اجملتمـ  املـدا و 22من املنظمات ااروميم الدوليم و

 املتحدةن
  

__________ 

-http://3sc.unccd.int/documents-outputs/preparatoryنرـــــن االرـــــال  علـــــ  كتـــــاب املل  ـــــات علـــــ  الـــــراب    ت4) 

documents/book-of-abstractsن 
 ,Reed, M. S.; Stringer, L. C. (2015). Impulse Report – Climate change and desertification: Anticipating ت5) 

assessing & adapting to future change in drylandsأُعاــــد بإثــــاال مــــن  ريــــد عــــ اء  و ن وعــــرض علــــ  املــــؤير  ن
الالمــ  ال الــ  التفاقيــم األمــم املتحــدة ملرا حــم الت ــحرن اتفاقيــم األمــم املتحــدة ملرا حــم الت ــحر، املنظمــم الدوليــم 

Agropolis ،ن مونبلييــــــــــــــم بفرنعــــــــــــــاISBN: 978-2-35682-379-3علــــــــــــــ  الــــــــــــــراب    ن ونرــــــــــــــن االرــــــــــــــال  عليــــــــــــــم
http://3sc.unccd.int/documents-outputs/preparatory-documents/impulse-reportن 



ICCD/COP(12)/CST/2 
 

 

GE.15-12491 7/21 

 

 82يف املااـــم أو  32) ومن قـــم البحــر الرـــاري وجــاء غالبيـــم املشــاركل مـــن أمريرـــا الالتينيــم  -17
مشــــاركاأت و،ــــال  35يف املااــــم أو  14مشــــاركاأت وأ ريقيــــا ) 49يف املااــــم أو  19مشــــاركاأت، ض آثــــيا )
 13يف املااـــــــم أو  5وأوروبا الوثـــــــ   والشـــــــرقيم )مشـــــــاركاأت، 24يف املااـــــــم أو  8البحـــــــر املتوثـــــــ  )

.ر ــد تنفيــث إقليمــ  أو  غــ  مشــمولممشــاركاأ مــن بلــدان  53يف املااــم أو  21با  ــا م إىل  مشــاركاأت،
 نت6) ول مراقبم يف االتفاقيم

ــمَ  -18 أجــاب  اثــتبيان لقيــا  معــتوى الر ــا عــن املــؤير يف ا لعــم الاامــم األعــ ة للمــؤير، وُعما
         مشــــاركاأن وتشــــ  نتــــاا  االثــــتبيان إىل أن غالبيــــم مــــن حضــــر املــــؤير حيملــــون شــــاا ة عليــــا  99عنــــم 

يف املااــم مــن اجمليبــل عــن االثــتبيان إمــا شــاا ة عليــا  60وراي، حيــ  حيمــت أك ــر مــن أو شــاا ة  كتــ
             يف املااــــــم 11يف املااــــــم مـــــنام مـــــن األثـــــاتثة ونعـــــبم  23أو شـــــاا ة  كتـــــوراي، يف حـــــل أن نعـــــبم 

ال حيملــــون ثــــوى شــــاا ة برــــالوريو ن وأعــــرب املشــــاركون يف االثــــتبيان عــــن  الر ــــا  عــــن املــــؤير 
مـــ  ال الـــ  لالتفاقيـــم، ربقـــاأ لعـــلم تقيـــيم يـــناو  مـــا بـــل  الر ـــا التـــال  و عـــدل الر ـــا التـــال ن الال

وبلغت نعب الر ا أق ـ  معـتويااا عـالل ا لعـات الاامـم يف حـل بلغـت معـتويات أ   عـالل 
جلعــــــات عــــــرض املل ــــــقات، وحلقــــــات الامــــــت واألنشــــــ م ا انبيــــــمن وأشــــــار باــــــ  املشــــــاركل يف 

أن ق ــر اايــز الــزمين و ــيد األمــاكن الــيت عقــدت  ياــا جلعــات عــرض املل ــقات، االثــتبيان إىل 
 حالت  ون إجراء تبا الت مامقم م  مؤلف  املل قاتن

  
اقتراحــــات المــــؤتمر العلمــــي الثالــــث ل تفاقيــــة المنصــــة ة علــــى السياســــات  -ثالثاا  

 المستجدة التي يلـم  تناولاـا فـي األنشـلة العلميـة التـي ومسائل السياسات
 ستنجمها االتفاقية في المستقةل

 
 يمــا خيــ  املــؤير الالمــ  ال الــ  لالتفاقيــم، أجــرت ايئــم التفاعــت بــل الالــول والعياثــات  -19

 ليالأ ملـا يلـ   )أت التقريـر التـوجيا ؛ )بت املالحظـات الـيت قـدماا أعضـاء ايئـم التفاعـت بـل الالـول 
حلقــم عمــت  15؛ )جت التقــارير ال ــا رة عــن عضــواأ  22والعياثــات الــثين حضــروا املــؤير وعــد ام 

نظماــا املــؤير؛ ) ت إثــاامات املنظمــل واملتحــدثل الرايعــيل يف املــؤير الــيت قُــّدمت أثنــاء مقــابالت 
لــدورة االثــت ناايم الراباــم للعنــم ومشــاورات عــ  ال يــد ا لرــنوا؛ )يت التقريــر الناــاا  ل شــبم مقننــم

 نICCD/CST(S-4)/3الوثيقم  كما ور  يف  الالم والترنولوجيا
وراجاــت ايئــم التفاعــت بــل الالــول والعياثــات أيضــاأ نتــاا  املــؤيرين الالميــل األول وال ــاا  -20

مــن عــالل  ليــت التقــارير واملنشــورات املرتب ــم عمــا، كمــا راجاــت وجاــات النظــر الــيت أعــرب عناــا 
)مــن عــالل  راثــات اثتق ــاايم ومقــابالتت ألــحاب امل ــلحم مــن الــدواار الالميــم األوثــ  ن اقــاأ 

ــــم أو   رب اــــم عــــان و  ــــات االتفاقي ــــثين أبلغــــوا عــــن عملي ــــون وغــــ  اارــــوميل ال املعــــؤولون اارومي

__________ 

 ال تشمت اثي التقديرات مم ل  املنظمات ااروميم الدوليم وايئات األمم املتحدةن ت6) 
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وكشـــط التحليــــت أن املــــؤيرات الالميـــم ال تتنــــاول موا ــــي   ـــد ة وحعــــب، بــــت إُنـــا تشــــرت أيضــــاأ 
ن وقـــد بـــرات يف الت ــحر وتـــداور األرا ـــ  وا فـــا عمليــم تدرةيـــم للتامـــد يف  اـــم مجيـــ  جوانـــب 

الالمــ  ال الــ  مــن جديــد املوا ــي  والت ــورات الالميــم وال غــرات املار يــم الــيت حــد ت عــالل  املــؤير
، معــــل م الضــــوء علــــ  باــــ  املبــــا ل الالميــــم األثاثــــيم والقاراــــم ملــــؤيرين الالميــــل األول وال ــــااا

ا واملشـــنكم بـــل الالـــول والعياثـــات والـــيت يلـــزل تناوهلـــ الت ـــحر وتـــداور األرا ـــ  وا فـــا ا الـــم ب
 تنICCD/COP(12)/CST/INF.2و ICCD/COP(12)/CST/4)انظر أيضاأ الوثيقتل 

 
 اقتراحات المؤتمر العلمي الثالث ل تفاقية المنصة ة على السياسات -ألف 

 
الثترشــا  ال ــالت القاامــم بــل الــنظم البيو يزياايــم  بــنا  تشــارك  جديــداملــؤير اثــتاان  -21

أوجــم الضــرر  مــ  النكيــز علــ مــن ناحيــم والالــول والعياثــات مــن ناحيــم أعــرى،  والــنظم االجتماعيــم
وتغــ  املنــاون وياــد تغــ  املنــاو  لت ــحر وتــداور األرا ــ  وا فــا الــيت تتعــبب  ياــا اآلثــار املرّكبــم ل

 ا اـــاأ  ـــتمالأ لتـــداور األرا ـــ ، كمـــا أن تـــداور األرا ـــ  النـــاجم عـــن اثـــت داماا نرـــن أن يـــؤ ذ 
  إىل تغــــ  املنــــاون واــــ  عالقــــم تراب يــــم ةــــب  اماــــا و اــــم األ وار املعــــاام لتغــــ  املنــــاو  وراأ يــــد 

واألنشـــ م البشـــريم  امـــاأ أعمـــدن وثـــل ت املناقشـــات الـــيت  ارت يف املـــؤير الضـــوء علـــ  أن تنـــاول 
 يــن الت   ــاتال غــرات املار يــم الرايعــيم ثيعــتلزل  ويــت البحــ  الالمــ  إىل علــم  ــويل  مشــنو 

 ز عل  إحدا   ارأ للنا  عل  أرض الواق نيرك
واثــتنا اأ إىل  ليــت نــوات  املــؤير ومراجاتاــا، أعــدت ايئــم التفاعــت بــل الالــول والعياثــات  -22

االقناحــات التاليــم لرــ  تنظــر  ياــا  نــم الالــم والترنولوجيــا، ور.ــا ترــون تلــد االقناحــات أثاثـــاأ 
إىل مــــؤير األرـــرا ن واهلــــد  مـــن ا جــــراءات املقنحــــم لتولـــيات تقــــدماا  نـــم الالــــم والترنلوجيـــا 

 عـــل الاالقـــم بـــل ق اعـــات الترنولوجيـــا والالـــول واختـــاذ القـــرارات واجملتمـــ  املـــدا، وإقامـــم األثـــآ 
الالامــم الختــاذ القــرارات املعــتن ة .زيــد مــن الفااليــم للحــد مــن أوجــم تضــرر الــنظم االجتماعيــم والبيئيــم 

 نوتداور األرا   وا فا  وتغ  املناوالت حر من جرّاء آثار 
وي ـــــحب اقناحـــــات ايئـــــم التفاعـــــت بـــــل الالـــــول والعياثـــــات مـــــوجزات ق ـــــ ة ألثعـــــاا  -23

القيــو ؛  تشــ ي )أت  الالميــم، واــ  إماــم و قــاأ للموا ــي  الرايعــيم ال الثــم الــيت تناوهلــا املــؤير واــ  
 ن؛ )جت الرلد والتقييماالثتعابات )بت

 
 ودالقي تشخيص -1 

             يُاـــر  الر ـــ  عـــن الامليـــات الفر يـــم املتالقـــم بآثـــار تـــداور األرا ـــ  وتغـــ  املنـــاو، غـــ  أن  -24
 أقت بر  ن البيو يزياايمما يُار  عن أوجم التفاعت بل تلد الامليات وبل النظم االجتماعيم و 
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الفريـــل الحكـــومي الـــدولي : تشـــجت اتفاقيـــة األمـــم المتحــــدة لمكافحــــة التصــحر 1االقتــرا  

المعنــي غتريــر المنــاا علــى الةحــث فــي الــرواغد غــين التصــحررتدهور األرا ــي وتريــر المنــاا 
ــجةت هي ــة التفاعــل غــين العلــو  والسياســات أي ــاا علــى  قامــة  وآثارهــا فــي رفــار الةشــريةَ وتيشة

 أواصر التفاعل غين هذر المسائل وتنسيقاا مت الفريل الحكومي الدوليَ
ـــين اســـتحداى المعـــارف وتلةيقاـــا علـــى 2االقتـــرا   ـــي غ ـــى تقلـــيص الفاصـــل الممن : ســـعياا  ل

صــعيد السياســات  مــن المقتــر  أج تللــب لجنــة العلــم والتكنولوجيــا مــن هي ــة التفاعــل غــين 
العلو  والسياسات أج تقد  موجمات عـن مـا  ألحـدى التلـورات فـي مجـاث الةحـث العلمـي 

ـــدهور األ ـــل غالتصـــحر وت ـــر فيمـــا يتعل ـــف اســـتر ث األرا ـــي مـــت تري را ـــي والجفـــاف وتكيي
المناا من انعكاسات على السياسـة العامـةَ ومـن المقتـر  أي ـاا أج تللـب مـن األمانـة دعـم 
تح ــير مــوجمات السياســة العامــة عــن طريــل تقــديم معلومــات  لــى هي ــة التفاعــل غــين العلــو  

 السياسة العامةَوالسياسات عن األنشلة الجارية ذات الصلة غإعداد موجمات 
  
وتتـــــحتلط الامليـــــات املناعيـــــم الرايعـــــيم الـــــيت مـــــن املـــــرجق أن تتفاعـــــت مـــــ  عمليـــــات تـــــداور  -25

، مــن قبيــت حــاالت ا فــا  و ــربات جويــم بالغــم الشــدة األرا ــ  واــد  ثــبت الاــي ، مــن  ــواار
الـــدو  لفريـــد اارـــوم  ن وربقـــاأ لالتب ـــر النتحـــ الشـــمآ وارتفـــا   رجـــات حـــرارة النبـــم وماـــدالت 

، مــن املــرجق أن تــؤ ذ ايــا ة حــدة حــاالت ا فــا  ومــداا يف الن ــط ال ــاا ت7)املاــين بتغــ  املنــاو
وامليـــاي  ميـــاي العـــ قمـــن القـــرن ااـــا ذ والاشـــرين اـــ  وتغـــ  املنـــاو إىل ااـــد بقـــدر كبـــ  مـــن مـــوار  

 ا و يم املتعد ة يف أغلب املنارد شبم املداريم ا ا من
  

األطـــراف والمنظمـــات والشـــةكات القليميـــة علـــى التعـــاوج علـــى تلـــوير  : تيشـــجت3االقتـــرا  
ةـــــة للجفـــــاف وتـــــدهور  سياســـــات  دارة الجفـــــاف واألمـــــن المـــــائي التـــــي تتنـــــاوث ا ثـــــار المر  

 األرا يَ
  
وتاـــين ربياـــم تغـــ  املنـــاو وتداور/ت ـــحر األرا ـــ  الـــيت تشـــمت ق اعـــات متاـــد ة أن اـــثي  -26

          الاالقـــــــم بـــــــل األمـــــــن الغـــــــثاا ، وال ـــــــحم، و قـــــــدان ثـــــــبتالتحـــــــديات املرّكبـــــــم تـــــــؤثر بالفاـــــــت يف 
 نالاي ، والفقر

  

__________ 

 IPCC, 2013: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to ت7) 

the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, 

G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. 

Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 1535 ppن 



 ICCD/COP(12)/CST/2 

 

10/21 GE.15-12491 

 

 
علــى : تيشــجت األطـراف والمنظمــات والمؤسسـات المعنيــة علـى تلــوير ناـج يقــو  4االقتـرا  

 النظم واستخدام  لتقييم أوج  ال عف والقدرات على التكيفَ
ــين 5االقتــرا   ــا علــى النظــر  غالتشــاور مــت هي ــة التفاعــل غ ــة العلــم والتكنولوجي : تيشــجت لجن

العلو  والسياسات  في أساليب تلوير دليل للمستخد  يةـين متللةـات اتةـاه ناـج قـائم علـى 
تلـوير السياسـات  غحيـث يقـر هـذا الـدليل غ وجـ  النظم تجار الةحث المتعدد التخصصات و 

 - الةيولـــوجي وغـــين الـــنظم االجتماعيـــة التفاعـــل غـــين تـــدهور األرا ـــي وتريـــر المنـــاا والتنـــوه
َ ويمكــن أج يشــمل دليــل المســتخد  المــذ ور مشــورة غشــ ج الةيوفيميائيــةاالقتصــادية والــنظم 

أمثــــل وجــــ  وغشــــ ج الســــةل  طريقــــة اســــتخدا  المعــــارف المحليــــة والتقليديــــة والعلميــــة علــــى
الكفيلــــة غتعميــــم التعــــاوج الفعــــاث غــــين راســــمي السياســــات والعلمــــا  و يــــرهم مــــن أصــــحا  
المصـــلحة لتحديـــد أنجـــت طـــرت التكيـــف مـــت تريـــر المنـــاا والتخفيـــف مـــن آثـــارر مـــن منظـــور 

 استخدا  األرا ي  وو ت التداغير الرامية  لى  ص   األرا ي المتدهورة وت هيلااَ
  

 االستجاغات -2 
علـــ  التريـــط  مثـــم عـــد  مـــن عيـــارات االثـــتعابم املتاحـــم لتازيـــز قـــدرة الـــنظم البيئيـــم والبشـــر -27

األرا ـــ  مـــ  تغـــ  املنـــاو وا  ارة املعـــتدامم لألرا ـــ  هلمـــا اثـــتغالل والتـــحتقلمن ويُـــد   بـــحتن ترييـــط 
ذاتــم، كمــا أُنمــا القــدرة علــ  ااــد مــن تــداور األرا ــ  وإتاحــم التريــط مــ  تغــ  املنــاو يف الوقــت 

 عا ة ما حيميان التنو  البيولوج  أو يازاانم .ا حيقد نتيعم نرن اعتباراا  مرعباأ ثالثياأ ن 
وثيت لب التريط م  تغـ  املنـاو ومرا حـم تـداور األرا ـ  يف الوقـت ذاتـم التاامـت مـ  ألـحاب  -28

مـن شـحتن املشـاركم يف بنـاء املاـار  م لحم خمتلفل هلم أولويات واحتياجات ووجاات نظر متضاربم عـا ةن و 
وتقييماــا أن حيعــن األ اء يف حــت املشــاكت، وياــزا قبــول االــول واعتما اــا يف اجملتماــاتن وثــاياأ إىل تنفيــث 

إشــراو ألــحاب امل ــلحم  مــن األرا ــ  مــ  تغــ  املنــاو، ال بـداثـتغالل اثـناتيعيات  االــم وإديــم لترييــط 
 ديد املشرلم وحىت اختاذ القرارات وتنفيثاا ورلداا يف ُنايم امل ا ناملتاد ين يف املراحت األوىل من  

  
: تيشـــــجت األطـــــراف علـــــى   ـــــفا  اللـــــاغت المؤسســـــي علـــــى مشـــــار ة أصـــــحا  6االقتـــــرا  

ــــة  ــــنظم المعرفي ــــة لاــــا تصــــميم تشــــار ي وأحــــدى ال المصــــلحة المتعــــددين  غاســــتخدا  عملي
 وتكنولوجيا االتصاالتَ

ـــدة : تيـــدعى األطـــراف 7االقتـــرا   ـــناج الجدي ـــد ودعـــم ال ـــدأ  مـــن أجـــل تحدي ـــى العمـــل غ  ل
للتعــاوج المتعــدد القلاعــات فــي مجــاالت األعمــاث والسياســات والعلــو  والمجتمــت المــدني  
غمـــا فـــي ذلـــا المجتمعـــات المحليـــة  ومـــن ثـــم النظـــر أي ـــاا فـــي  ســـاامات مختلـــف أ ـــكاث 

 دا ـــلرت الجديدة الستخالمعارف )غما في ذلا المعارف المحلية والمعارف التقليدية( وال
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 تلــا المعــارف علــى أمثــل وجــ  لميــادة القــدرة علــى التكيــفَ وينةرــي أج يشــمل ذلــا دعــم
الشــر ات الصــريرة والمتوســلة ومنظمــات المجتمــت المــدني التــي لاــا اهتمــا  مةا ــر غالتنميــة 
ـــد  قامـــة  ـــةكات تعـــاوج ـــة عن ـــة أو القليمي ـــة أو الوطني  المســـتدامة علـــى المســـتويات المحلي

 للنجا  في تكييف استر ث األرا ي مت ترير المنااَ
  
ــــــمبحتايــــــم  ويتزايــــــد االعــــــنا  -29 ثــــــتحدا  ممارثــــــات ا  ارة املعــــــتدامم ال املاــــــار  ا ليــــــم والتقليدي

ن وعــــا ة مــــا تت ــــور ترنولوجيــــا ا  ارة املعــــتدامم لألرا ــــ  مــــن عــــالل لألرا ــــ  لت فيــــط القابليــــم للتــــحتثر
يديــم أو عــا ة مــا تعــتفيد مناـــان وعــا ة أيضــاأ مــا تناثــب ترنولوجيــا ا  ارة املعـــتدامم املمارثــات ا ليــم التقل
ثقا يــــم ماينــــمن وتاــــين اــــثي الاوامــــت أن تازيــــز اعتمــــا  اــــثي  -أو اجتماعيــــم  بيو يزياايــــملألرا ــــ  ثــــياقات 

والت بــت مناــا علميــاأ الترنولوجيــا وايــا ة اثــت داماا أمــر ماّقــدن ونرــن العتبــار الترنولوجيــا ا ليــم والتقليديــم 
 أن حيعنا وجااتاا بالنعبم إىل رامس  العياثات وقابليتاا للت بيد يف خمتلط العياقاتن

  
: تيشــــجت األطــــراف علــــى دعــــم العمليــــات التــــي ت ــــمن النظــــر فــــي المعـــــارف 8االقتــــرا  

 المكتسةة محلياا وتقليدياا واستخدامااَ
تدعى األطراف والمنظمـات والمؤسسـات المعنيـة  لـى ارتةـار المعـارف المحليـة  :9االقترا  

والتقليديــة المكتســةة فــي مجــاث تكنولوجيــا الدارة المســتدامة لترا ــي والتثةــ  مناــا علميــاا 
 في مشروعات وغرامج  غما في ذلا في المةادالت المحتملةَ 

يــة والمحليــة والتقليديــة فــي ســيات : تيــدعى األطــراف  لــى  دمــاف المعــارف العلم10االقتــرا  
 و ت المؤ رات الوطنية والمحلية ذات الصلةَ 

  
وحــاالت ا فـــا  شــديدة يف ماـــدل ثــقوش األم ـــار التقلبـــات ويف األرا ــ  ا ا ــم أ ت ال -30

تارــآ أوجــم الــيت ال نرــن توقااــا إىل و ــ  نظــم الثــت دال األرا ــ  واياكــت وعمليــات حوكمــم 
املتــــحت  مــــن  يف تو يــــط رأ  املــــال ال بياــــ  وااــــراو اا عــــن رريــــد املرونــــم عــــدل اليقــــل تلــــد وتُبــــدّ 

األرا ــ ن وعليــم  ــإن نقــت املاــار  مــن األرا ــ  ا ا ــم ).ــا يف ذلــد كــت أشــرال املاــار ت أمــر قــّيم 
 اثــتغالل األرا ــ ترييــط م بالفاــت وّجــبالنعــبم إىل ا ميــ  ويلــزل تازيــزي نظــراأ ألنــم مــن املمرــن أن ي

 نناو عل  ن اأ أوث م  تغ  امل
 

: يعاـــد  لـــى هي ـــة التفاعـــل غـــين العلـــو  والسياســـات  فـــي  طـــار غرنـــامج عملاـــا لعـــامي 11االقتـــرا  
  تحليــل المعــارف والخةــرات المحليــة والتقليديــة فــي مجــاث اســتخدا  األرا ــي  2017و 2016

سـيات تكييـف لحاالت الجفاف فـي األرا ـي الجافـة  وتقيـيم  مكاناتاـا فـي  التي تت من استجاغات
اسـتر ث األرا ـي مـت تريـر المنـاا فـي األرا ـي الجافـة  و ـذلا فـي المجـاالت التـي مـن المرتقــب 

 أج تواج  زيادة في حاالت الجفاف و ير ذلا من ظواهر مرتقةة تتعلل غترير المنااَ 
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وياـــد تبـــا ل املاـــار ، ثـــواء املاـــار  الالميـــم أو ا ليـــم أو التقليديـــم أو مجيااـــا ماـــاأ، أمـــراأ  -31
منـــاذج  و ـــ وال بـــد أيضـــاأ مـــن حاثـــم األايـــم   ارة األرا ـــ  و قيـــد التنميـــم الريفيـــم ور ـــاي البشـــرن 

نـــاو مـــن أجـــت تازيـــز املاـــار  ا الـــم عيـــارات التريـــط مـــ  تغـــ  امل لتبـــا ل املاـــار  وأجنـــ أ ضـــت 
وا  ارة املعـــتدامم لألرا ـــ ن وتتـــيق ترنولوجيـــا ا نننـــت أو اهلواتـــط ا مولـــم اادي ـــم  رلـــاأ جديـــدة 

 للقيال بثلدن
  

: اســتناداا  لــى مــا قــد  فــي الــدورة الحاديــة عشــرة لمــؤتمر األطــراف مــن تشــجيت 12االقتــرا  
را ـي والجفـاف المعنيـة غالتصـحر وتـدهور األ اتحاد مستقل للشـةكات العلميـةعلى تشكيل 

يمكناـــــا أج تتحـــــاور مـــــت هي ـــــة التفاعـــــل غـــــين العلـــــو   منـــــاغر  قليميـــــة للعلـــــم والتكنولوجيـــــاو 
ـــة )القـــرار  (  مـــن أجـــل تيســـير 11-ر  أ23والسياســـات فـــي ســـيات تقـــديم المشـــورة العلمي

مواصــلة تةــادث المعــارف القليميــة والعالميــة  تيحــث األطــراف علــى تعميــم الشــةكات الوطنيــة 
وج فـــي العمـــل مـــن أجـــل تعميـــم  ـــةكات العلـــو  والمعـــارف القليميـــة والعالميـــةَ وعلـــى التعـــا

وينةرــي أج تســام تلــا الشــةكات فــي تعميــم التفاعــل غــين مختلــف أصــحا  المصــلحة وفــي 
ـــادث المعـــارف المتعـــددة فـــي مجـــاث التصـــحر وتـــدهور األرا ـــي والجفـــاف  دعـــم تقـــديم وتة

ناجحــة لتكييــف اســتر ث األرا ــيَ وينةرــي والدارة المســتدامة لترا ــي واالســتراتيجيات ال
أج يســتند ذلــا  لــى الجاــود المةذولــة لتلــوير بغواغــة الةواغــاتب الخاصــة غالتصــحر وتــدهور 

 َغواغة نظا  الوسيد لنقل المعارف العلميةاألرا ي والجفاف المعروفة غاسم 
  ارف العلميــةغواغــة نظــا  الوســيد لنقــل المعــ: ييللــب مــن األمانــة مواصــلة تلــوير 13االقتــرا  

 ــي ت ــحى غواغــة معرفيــة تتــيا نقــل المعــارف مــن مصــادر متعــددة  غمــا فــي ذلــا المصــادر 
غواغــة نظــا  الوســيد الخاصــة غتكييــف اســتر ث األرا ــي مــت تريــر المنــااَ ويجــب أج تيســر 

الحصــوث علــى المعــارف الوجياــة وتعــمزر مــن رــ ث مختلــف قنــوات  لنقــل المعــارف العلميــة
 النترن  والاواتف المحمولةَاالتصاث  غاستخدا  

  
األرا ـــ  مـــ  تغـــ  املنـــاو بفااليـــم يف اثـــتغالل ويلـــزل إ راج االثـــناتيعيات ا ليـــم لترييـــط  -32

 خت ي  العياثات  تاحم التريط بفااليم عل  أرض الواق ن
  

: تيشجت األطراف علـى تعمـيم التكيـف مـت ا ثـار المر ةـة لتريـر المنـاا وتـدهور 14االقترا  
 األرا ي على استراتيجياتاا للتنمية الوطنيةَ 

  
ونرــن للحوكمــم املناثــبم، إذا اقننــت بــااوا ز والــروا   الراميــم إىل تــاليف ثــوء التريــط، أن  -33

لــول األ وات املشــنكم بــل الق ــاعل الاــال وا ــا ، م ــت تــؤّمن و تاــزا اعتمــا  تــداب  التريــط وأن 
 نمن فضم ماليم واجتماعيماعتما  املنتعات وااوا ز العوقيم األعرى، إىل اد اا بتراليط 
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: تيشــجت األطــراف علــى تعميــم الــدعم المقــد   لــى نظــم الةحــث التــي يمكــن أج 15االقتــرا  

مـن أجـل تكييـف اسـتر ث األرا ـي مـت تريـر تحدد نقـا  القـوة لجـرا  التـدر ت المحتملـة 
المنــااَ علــى أج يشــمل ذلــا الةحــث فــي و ــت نمــاذف  ثــار الســيناريوهات الةديلــة  غمــا فــي 
ذلـــا التمويـــل التنـــازلي والتمويـــل التصـــاعدا  وتحديـــد س ســـل القيمـــة التـــي تســـتحوذ علـــى 

تصـــادية والةي يـــة القـــيم الســـوقية و يـــر الســـوقية  وتحديـــد حجـــم المةـــادالت االجتماعيـــة واالق
 والثقافية من منظور أصحا  المصلحة المتعددينَ

: تيشجت األطراف علـى تلـوير سياسـات تتـيا تنفيـذ الدارة المسـتدامة لترا ـي 16االقترا  
واســتراتيجيات تكييــف اســتر ث األرا ــي مــت تريــر المنــاا  عــن طريــل تقــديم حــوافم ســوقية 

مةـــالل المســـددة لقـــا  مخللـــات رـــدمات للتكيـــف ورواده لســـو  التكيـــف  واستكشـــاف ال
 النظم الةي ية مث ا أو ما يشة  ذلا من وسائل الحو مةَ

ــة القائمــة التــي تر ــم علــى التصــحر وتــدهور األرا ــي 17االقتــرا   : تيــدعى المةــادرات العلمي
والجفـاف وعلـى اقتصــادات تـدهور األرا ــي  لـى تلـوير دليــل للمسـتخد   غالتشــاور مـت هي ــة 

العلــــو  والسياســــات  يةــــين الحــــوافم والــــرواده التــــي تــــدعم الدارة المســــتدامة التفاعــــل غــــين 
لترا ــي وتكييــف اســتر ث األرا ــي مــت تريــر المنــاا  غمــا فــي ذلــا األدوات المشــتر ة غــين 

 َ  اعتماد المنتجات والحوافم السوقية األررىالقلاعين العا  والخاص  مثل 
  
 ـــإن حقـــوأ امللريـــم قـــد  ـــد مـــن ، مـــالرل هلـــا بالضـــرورةوملـــا مل يرـــن معـــت دمو األرا ـــ   -34

ــــم ااــــوا ز الــــيت اــــد  إىل تيعــــ  التريــــط وي ــــُدأ اــــثا الرــــالل عالــــم علــــ  معــــت دم  ن  االي
تزايــــد األرا ــــ  ال ــــغ ة الــــثين يتار ــــون ألــــالأ لضــــغوش شــــديدة بعــــبب تقلــــب أثــــاار األغثيــــم و 

 نتقلبات املناو

أج تكـــوج السياســـات التـــي تحكـــم الحـــل فـــي : تيشـــجت األطـــراف علـــى  ـــماج 18االقتـــرا  
األرا ــي ورأم مالاــا اللةيعــي  ومناــا السياســات الخاصــة غكةــار المســتثمرين األجانــب مـــن 
القلاه الخـاص  سـليمة مـن الناحيـة االجتماعيـة والةي يـة وأج تعـود غفوائـد علـى األجـل اللويـل 

ل فياـــا تلـــا علـــى صـــرار مســـتخدمي األرا ـــي وعلـــى المجتمعـــات فـــي المنـــاطل التـــي تلةـــ
 السياساتَ
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وياـــد ا تقـــار عامـــم ا ماـــور للـــوع  عااقـــاأ مامـــاأ آعـــر حيـــول  ون اعتمـــا  تـــداب  التريـــطن  -35
باثـتامال اللغـم  ت8)نظمـات اجملتمـ  املـدا وا ـدمات ا رشـا يم أن تـدعم الـتاّلم االجتمـاع ونرن مل

تعــــاعد علــــ  بنــــاء ال قــــم والتفــــاام يف ونرناــــا أن ن املناثــــبم االت ــــاالتاملالومــــات و  وترنولوجيــــات
األوثـاش مت لبـات الوقت الثذ تو د  يـم بـل احتياجـات اجملتماـات ا ليـم، ورلبـات املعـتالرل، و 

 ط ألـحاب امل ـلحمتلـالبح يم، وال ام  العياثيم، األمر الثذ نّرـن مـن توحيـد ا جـراءات بـل خم
 نم وت بيقاا، وتقلي  الفارأ الزمين بل إنتاج املار املانيل

  
: ينةرــي أج تشــجت األطــراف منظمــات المجتمــت المــدني والخــدمات الر ــادية 19االقتــرا  

علــى دعــم الــتعلم االجتمــاعي فــي مجــاث تــدهور األرا ــي وتريــر المنــاا والدارة المســتدامة 
ت غاســــتعماث اللرــــة وتكنولوجيــــالترا ــــي وتكييــــف اســــتر ث األرا ــــي مــــت تريــــر المنــــاا  

 المناسةة تصاالتاالالمعلومات و 
  
أحــد ثــبت كعــب املزيــد مــن الــدعم املــا  مــ  تغــ  املنــاو اثــتغالل األرا ــ  ترييــط ويــو ر  -36

تو ــيق ال ريقــم الــيت نرــن  وال يــزال مــن الضــرورذ تقــدل لــوب أاــدا  التنميــم املعــتداممنالو قيــد 
  ئــــم مــــن  مقــــدار، وألذاــــثي األنشــــ م، ومــــا اــــ  املــــوار  املتاحــــم وبــــحتذ جــــثب التمويــــت لــــدعم عــــا 

 ن لحماملألحاب 
  

: ييللــب مــن ا ليــة العالميــة مســاعدة الةلــداج األطــراف المت ــررة علــى تحديــد 20االقتــرا  
ـــة ـــة واألجنةي اســـتر ث والوصـــوث  لياـــا مـــن أجـــل تكييـــف  مصـــادر التمويـــل المةتكـــرة المحلي

 األرا ي مت ترير المنااَ
  

 الرصد والتقييم -3 
تــداور األرا ــ  الــثذ نرــن تقــديري تقــديراأ  اــاالأ لال يفتــحت يتزايــد عــد  املؤشــرات البيو يزياايــم  -37

ن وتقــدل البيانــات اجملماــم عــ  االثتشــاار عــن باــد مــن حيــ  الترلفــم بواثــ م االثتشــاار عــن باــد
الـــثذ يعـــمق بتحديـــد املنـــارد الـــيت ، األمـــر ن اقـــات مرانيـــم متاـــد ةمالومـــات عـــن التغـــ ات علـــ  

 نعتوجب تدعالأ عاجالأ و ّد  الغرض ويو ر أثاثاأ لتقييم  االيم ا  ارة املعتدامم لألرا  ت
  

__________ 

الفام يتعاوا الفر  لر  يضح  قااماأ  من الوحدات االجتماعيم أو يُاّر  التالم االجتماع  عل  أنم تغي  يف  ت8) 
من األوث  ن اقاأ من عالل التفاعالت االجتماعيم بل ا اات الفاعلم يف الشبرات االجتماعي املمارثل أوثاش

Reed, M.S., Evely, A.C., Cundill, G., Fazey, I., Glass, J., Laing, A., Newig, J., Parrish, B., Prell, C., 

Raymond, C. and Stringer, L.C., 2010. What is social learning? Ecology and Society 15(4): r1ن 
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: ينةري دعوة هي ة التفاعـل غـين العلـو  والسياسـات  لـى أج تسـتللت  غـدعم مـن 21االقترا  

ـــادالا )مثـــل  ـــة تشـــرل تشـــري ا متة المنظومـــة األمانـــة  التقـــد  المحـــرز فـــي تلـــوير مراصـــد دولي
النظــــا  العــــالمي و  الفريــــل المعنــــي غرصــــد األر التــــي أنشــــ ها  ميــــة لــــنظم رصــــد األر العال

الموقـــت التفـــاعلي لةرنـــامج األمـــم والنظـــا  العـــالمي لرصـــد التنـــوه الةيولـــوجي و  لمراقةـــة المنـــاا
(( مــن أجــل تعميــم االســتثمار )مــن المــوارد الماليــة والةشــرية( UNEP-LIVE) المتحــدة للةي ــة

لرصـد األرا ــي الجافــة  يجمــت غـين الةيانــات المجموعــة غاالستشــعار  فـي تلــوير نظــا  عــالمي
عــن غعــد والم حظــات الميدانيــة ويتثةــ  مناــا  ورأو  ــماج الجمــت غــين احتياجــات الرصــد 

ــــدهور األرا ــــي والجفــــاف و  التعــــادث فــــي تــــدهور األرا ــــي والتقيــــيم الخاصــــة غالتصــــحر وت
الةي يــة غانتظــا َ ويمكــن لاي ــة التفاعــل غالكامــل والجاــود المةذولــة حاليــاا لجمــت الم حظــات 

غــين العلــو  والسياســات مــث ا أج تســتللت  مكانيــات  نشــا  فريــل موا ــيعي متخصــص يعنــى 
المنظومــة العالميــة غالتصــحر وتــدهور األرا ــي والجفــافرالدارة المســتدامة لترا ــي  ــمن 

ـــد مـــن  لـــنظم رصـــد األر  ـــة مكافحـــة التصـــحر ويمي ـــراز دورهـــا   غمـــا يكث ـــف أنشـــلة اتفاقي غ
  أو يمكناــا أج تســعى  لــى  قامــة الفريــل المعنــي غرصــد األر غاعتةارهــا منظمــة مشــار ة فــي 

لخــدمات رصــد األر  العالميــة مــن أجــل مواصــلة تعميــم   وغيرنيكــومالــرواغد مــت مؤسســة  
األعمــــاث المنجــــمة غشــــ ج مســــائل تــــدهور األرا يرالتصــــحر وزيــــادة  غرازهــــا علــــى الســــاحة 

 العالميةَ 
  
والت بــت مناــان وعــالوة امليدانيــم املعتشــارة عــن باــد املالحظــات ا مــ  بــل البيانــات ةــب  -38

يلـزل أن التفـاعالت الـيت يـرجق أن  ـد  بـل تغـ  املنـاو وتـداور األرا ـ ،  ألنـوا نظـراأ عل  ذلـد، 
املنتبــم علــ  التريــط علــ  االقت ــا يم  -الرلــد والتقيــيم يف التغــ ات البيو يزياايــم واالجتماعيــم  ينظــر

 لت ليـــ االقت ـــا يم )النوعيـــم يف الغالـــبت  ـــروريم  -وبالتـــا   ـــإن البيانـــات االجتماعيـــم حـــد ثـــواءن 
وترميلاــــان وباتبــــا  مقاربــــم شــــبريم عنــــد ت ــــوير املؤشــــرات، قــــد يضــــح  مــــن  البيانــــات البيو يزياايــــم

إموعــم أثاثــيم ترترــز إىل  املمرــن و ــ  مؤشــرات وجياــم  ليــاأ ومفيــدة  ميــ  ألــحاب امل ــلحم،
اليت نرن أن تتـيق إجـراء مقارنـات متاـد ة الن اقـات، وتعـام أيضـاأ يف إعـدا  التقـارير  من املؤشرات

 عن و   األرا  ن
و عـم رثـم العياثـات التاـا ل يف تـداور األرا ـ  وثاياأ إىل رلـد التقـدل ا ـرا يف ت بيـد  -39

لـــم لتقيـــيم آثـــار تـــداور األرا ـــ  وتغـــ  املنـــاو وا  ارة وتنفيـــثاا، يتاـــل إنشـــاء مرالـــد ورنيـــم مترام
األرا ــ  مــ  تغــ  املنــاو ومتاباــم تلــد املرالــدن ولرــ  ترــون اثــتغالل املعــتدامم لألرا ــ  وترييــط 

تلــد املرالــد الورنيــم  االــم يلــزل أن تــدعماا مجيــ  الق اعــات الورنيــم املانيــم باألرا ــ  )م ــت واارات 
 البنيـــم التحتيـــم والزراعـــمت ويلـــزل اعتمـــا  بنـــاء قـــدرات أ ـــرا  اجملتماـــات الريفيـــمالبيئـــم والتالـــيم والتنميـــم و 
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االقت ــا يم والبيئيــم للت ــحر وتــداور األرا ــ  وا فــا  بــل لــنا   -)التوعيــم باآلثــار االجتماعيــم 
 القرارات ومعت دم  األرا  ت وتدريبام وحفزام لر  يشاركوا بفااليم يف رلد و   أرا يامن

 
: ييـــدعى األطـــراف  لـــى دعـــم وحفـــم  نشـــا  مراصـــد وطنيـــة متكاملـــة أو توســـيت 22االقتـــرا  

والدارة  وتــــ ثير تريــــر المنــــاا تــــدهور األرا ــــينلاقاــــا  حســــب االقت ــــا   لتقيــــيم و ــــت 
األرا ـــي مـــت تريـــر المنـــاا  ولةســـاا  غفعاليـــة فـــي اســـتر ث المســـتدامة لترا ـــي وتكييـــف 

 المشتر ة فيما يتعلل غو ت األرا يَ دا المةادرة العالمية لتقارير األ
  غمــا الةلــداج األطــراف المتقدمــة والمنظمــات التقنيــة والماليــة المعنيــة: تيشــجت 23االقتــرا  

ــد مــن الــدعم التقــديم  علــى فــي ذلــا منظمــات القلــاه الخــاص  لةلــداج األطــراف  لــى اممي
تيسـير   ـراأ أصـحا  القـدرات لوغنـا   المت ثرة من أجل  نشا  نظم وطنيـة للرصـد ومتاغعتاـا

 َالمصلحة المتعددين في رصد الدارة المستدامة لترا ي
: تيشــجت لجنــة العلــم والتكنولوجيــا علــى أج تنظــر  غالتشــاور مــت هي ــة التفاعــل 24االقتــرا  

غـــين العلـــو  والسياســـات  فـــي طرائـــل  عـــداد دليـــل مســـتخد  للةـــاحثين وراســـمي السياســـات 
طنين فـي الرصـد التشـار ي )التصـاعدا( المـرتةد غـالجاود األوسـت غش ج طريقـة   ـراأ المـوا

نلاقـاا فـي مجـاث السياسـات )التنازليـة( مـن أجـل دعـم الجاـود الوطنيـة والمحليـة الراميـة  لــى 
رغــد الجــرا ات المتخــذة فــي مجــاث التصــحر وتــدهور األرا ــي والجفــاف غجاــود التنميــة 

التعـــاوج مـــت اتفاقيـــات ريـــو األرـــرى ل ـــماج المســـتدامةَ ومـــن األمثـــل أج ييعـــد هـــذا الـــدليل غ
 فعاليت  وتفادا تكرار الجاودَ 

  
عــدمات النظــال رلــد ومــن شــحتن تقيــيم إرــار مشــنو بــل اتفاقيــات ريــو الــ ال  أن يعــات  -40

ــــس ارة املعــــتدامم يلقــــ  الضــــوء علــــ  املنــــا   أن و رلــــداأ  اــــاالأ وشــــامالأ، املتاــــد ة  البيئــــ  املتاــــد ة ل
ـــراحبل املتاـــد ين مـــن ترييـــط لألرا ـــ  .ـــا يف ذ األرا ـــ  مـــ  تغـــ  املنـــاو اثـــتغالل لـــد عيـــارات ال

 وااد من الفقر و قيد األمن الغثاا ن حفظ التنو  البيولوج و 
ت إرــــــار ت ــــــورذ ومناعــــــ  Reed and Stringer, 2015يف التقريــــــر التــــــوجيا  ) اقــــــُن ولقــــــد  -41

األرا ــ  وتغــ  املنــاون وُعــرض أيضــاأ إرــار للمرونــم  لتقيــيم قابليــم الــنظم البيئيــم والبشــر للتــحتثر بتــداور
، بالشــراكم منظمــم الرومنولــ  للبحــو  الالميــم وال ــناعيموثــبت التريــط والتقيــيم التحــو ، أعدتــم 

ــــم الاامليــــمــــ   ــــاب  ملر ــــد البيئ ــــد االثتشــــارذ التقــــين والالمــــ  الت ، علــــ  املــــؤير الالمــــ  ال الــــ  مالفري
مـــــم الــــــنا  املتباـــــم ورلـــــد  قيــــــد األاـــــدا  املشـــــنكم، ولسثــــــاال يف لالتفاقيـــــم، باعتبـــــاري أ اة ملواء

 االثناتيعيات املتراملم ولتحقيد أوجم التآار يف إعدا  التقارير بل اتفاقيات ريون
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: تيشــجت األطــراف علــى الســعي  لــى تحقيــل التعــاوج الوثيــل غــين اتفاقيــات ريــو 25االقتــرا  

مانـة اتفاقيـة األمـم المتحـدة لمكافحـة التصـحر تعميـم الث ى وهي اتاـا العلميـة  وييللـب مـن أ
ــة المتعلقــة غتريــر المنــاا ــة التنــوه  التعــاوج مــت أمانــات اتفاقيــة األمــم المتحــدة الطاري واتفاقي

الةيولــوجي مــن أجــل و ــت  طــار مشــترأ للتقيــيم و عــداد التقــارير غــين اتفاقيــات ريــو الــث ىَ 
والتقيــيم التحــولي وأطــر التقيــيم المقترحــة فــي  وينةرـي النظــر فــي  طــار المرونــة وســةل التكيـف

 ( غاعتةارها أساساا محتم ا لناج مشترأReed and Stringer, 2015َالتقرير التوجياي )
  
اــو حالـــم تظــت  ياـــا كميــم ونوعيـــم التاـــا ل يف تــداور األرا ـــ  ومــن الناحيــم النوعيـــم،  ــإن  -42

البيئــــ  واافــــام علــــ  األمــــن الغــــثاا  أو مــــوار  األرض، الالامــــم لــــدعم و ــــااط وعــــدمات النظــــال 
تازيــزي، ثابتــم أو تزيــد  ــمن ن اقــات امنيــم ومرانيــم  ــد ةن ومــ  ذلــد يلــزل بــثل املزيــد مــن ا اــو  

 لتدعيم اثا املفاول من الناحيم الالميمن
  

ــــرا   ــــو  والسياســــات   جــــم  مــــن غرنامجاــــا26االقت ــــين العل ــــة التفاعــــل غ ــــى هي                : ييعاــــد  ل
علــى  تــدهور األرا ــي   عــداد دليــل مســتخد  لتنفيــذ التعــادث فــي 2017و 2016مي لعــا

 تــدهور األرا ــيالمســتوى القلــرا  غمــا فــي ذلــا و ــت  طــار تصــورا لتلةيــل التعــادث فــي 
 الذا يستند  لى جميت أ كاث المعارفَ

  
ــة التــي ســتنجمها -غا    مســائل السياســات المســتجدة الوجياــة لتحديــد األنشــلة العلمي

 التفاقية في المستقةلا
 
اثــتاانت ايئــم التفاعـــت بــل الالـــول والعياثــات باأل بيـــات الالميــم وأوجـــم التفاعــت ا اريـــم  -43

مـــ  األوثـــاش الالميـــم وأوثـــاش رثـــم العياثـــات، مرللـــم بـــا او  املر فـــم الـــيت بـــثلت أثنـــاء املـــؤير 
عــتعدة التاليــم الــيت تاتــ  الالمــ  ال الــ  لالتفاقيــم وباــداا، مــن أجــت  ديــد معــاات العياثــات امل

 وجيام لتحديد األنش م الالميم اليت ثتُنعز يف إرار االتفاقيم يف املعتقبتن
أايـــم األرا ـــ  ا ا ـــمن ال يقـــط أثـــر تـــداور األرا ـــ  وتغـــ  املنـــاو يف معـــت دم   )أت 

  املنـاو فـ  ثـياأ األثـواأ املاوملـم، يـؤثر تـداور األرا ـ  وتغـاألرا   ا ا م عند حدو  جغرا يمن  
اهلعــــرة  مـــن عـــاللأعـــرى  م وإيرولوجيـــمبالغـــاأ علـــ  نظـــم مناعيـــمباشـــراأ و يف األرا ـــ  ا ا ـــم تـــحتث اأ 

ن ويلــزل اثــت ال  اآلثــار املباشــرة علميــاأ، مــن أجــت ايــا ة الــوع  واألثــواأ واناــدال األمــن والنزاعــات
األرا ــــ ، وعالــــم يف  الاــــامل ، .ــــا يــــؤ ذ إىل إيــــالء املزيــــد مــــن االاتمــــال ملعــــحتلم ااــــد مــــن تــــداور

 األرا   ا ا م؛
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الف ـــت بـــل الاوامـــت املناعيـــم وعوامـــت اثـــت دال األرا ـــ ن يلـــزل ت ـــوير واثـــت دال  )بت 
أثــاليب للتفرقــم بــل آثــار تغــ  املنــاو وآثــار اثــت دال األرا ــ  الــثذ يــؤ ذ إىل تــداوراا، علــ  أ اء 

 البيئ ؛ -البشر وأ اء النظال الزراع  
حيـــــااة لـــــغار املـــــاّلو لألرا ـــــ ن مـــــن الضـــــرورذ و ـــــ  أثـــــاليب رلـــــينم وعمليـــــم  )جت 

لتحديد الفـوارأ يف ماـدالت تـداور األرا ـ  بـل معـت دم  األرا ـ  الـثين نلروُنـا ومعـت دم  
األرا ــ  الــثين ال نلروُنــا، لتوجيــم االنتبــاي إىل معــاات حقــوأ امللريــم وتشــعي  الــتالم االجتمــاع  

   من أجت  عم التداب  املت ثة   ارة األرا   إ ارة معتدامم؛يف إال تداور األرا 
املت ــــثة حيــــال  بــــا جراءاتال غــــ  عــــن التقيــــيم االقت ــــا ذن ويلــــزل أن تعنشــــد  ) ت 

رلــينم تشــمت اقت ــا يات تــداور و بتقييمــات اقت ــا يم جاماــم الت ــحر وتــداور األرا ــ  وا فــا  
 ؛القيم غ  النقديم.ا يف ذلد لفات وعدل الفات، مراعاة تراليط ام  األرا   وتغ  املناو، 

األرا ـ  وشـراء علـ  تنـام  املضـاربم املضاربم عل  األرا  ن من املرج  أن يرـون ل )يت 
معــار الولــول ذلــد حيــر  أن و  ، وليــاأ و ليــاأ  ااالــم عواقــب اجتماعيــم األرا ــ  علــ  ن ــاأ واثــ 

 ء  راثات عل  اااالت ا ا ام حالياأ لالعتبار؛لثا يلزل إجراإىل املوار  ال بيايم واثتغالهلا، 
 ــــول األرا ــــ  وتــــداور األرا ــــ ن قــــد ال تتــــداور الــــنظم البيئيــــم الزراعيــــم والــــنظم  )وت 

البيئيـــم للمراعـــ  الـــيت  ـــت  ــــت الـــنظم البيئيـــم ال بيايـــم، يف األمـــد الق ــــ ن ومـــ  ذلـــد  ـــإن  قــــدان 
ت  وهلــا نرــن أن يــؤ ذ إىل تــداور الــنظم الزراعيــم، ا ــدمات الــيت تقــدماا الــنظم البيئيــم ال بيايــم قبــ

مـــا قـــد يـــؤثر يف ر ـــاي ا نعـــان يف األمـــدين املتوثـــ  وال ويـــتن ويلـــزل موالـــلم  راثـــم اعتمـــا  منـــارد 
ا نتــاج علــ  ا ـــدمات الــيت تقـــدماا الــنظم البيئيــم ال بيايـــم،  رشــا  الت  ـــي  الثــت دال األرا ـــ  

 ا  ن اقم؛ومواانم تر ط اثت دال األرا   واتع
ا مــ  بــل البيانــات املعتشــارة عــن باــد التاــا ل يف تــداور األرا ــ  والرلــدن يلــزل  )ات 

باثـــــت دال ترنولوجيـــــا مـــــن قبيـــــت اهلواتـــــط ا مولـــــم  شـــــراو  امليدانيـــــم والت بـــــت مناـــــا واملالحظـــــات
ا ل يف املــوارنل، ومــنام النعــاء والشــباب، يف الرلــد التشــارك  الــثذ ال نرــن أن ينفــث مفاــول التاــ

 تداور األرا   من  ونم؛
التاــا ل يف تــداور األرا ــ  عــ  الــنظم البيئيــمن ال يــؤ ذ مواجاــم تــداور األرا ــ   ) ت 

م، بالضـرورة إىل مواانـم مـا يفقـد يف نـو  آعـر األحياايـ يف نو  واحد من أنوا  الـنظم البيئيـم أو امل ـاوذ
  بنــد ملواانــم تــداور األرا ــ   اعــت تــا  مــن اااثــم و ــال)العــتال  عــدمات الــنظم البيئيــمتن وب

 النظم البيئيم )وليآ  يما بيناات؛
التاا ل يف تـداور األرا ـ  عـ  ثـبت املايشـمن قـد تـؤ ذ التوجاـات اادي ـم نعـبياأ  )شت 

حنــــو التغــــ ات االثــــت راجيم الرــــ ى يف اثـــــت دال األرا ــــ  )م ــــت التاــــدينت و ويــــت املعـــــ حات 
علــــ  الـــرذ، إىل تغيــــ ات ال رجاـــم  ياــــا يف املعـــ حات ال بيايــــم  ال بيايـــم إىل أراض اراعيــــم تاتمـــد
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وإنتاجيم األرا  ، .ا يؤثر يف ثبت الاي  املتحتتيم مـن اـثي األرا ـ  يف املعـتقبتن ويلـزل  راثـم اـثي 
ــــداور  ــــا  التاــــا ل يف ت ــــ  اثــــت دال األرا ــــ  حبيــــ  يارــــآ قي ــــدة نعــــبياأ يف تغي التوجاــــات ا دي

 نم مجي  املراثب وا عاار؛األرا   وإعدا  التقارير ع
اهليئـــم ااروميـــم الدوليـــم املانيـــم بتغـــ  القابليـــم للتـــحتثر بـــالتغ  البيئـــ ن تشـــ  تنبـــؤات  )ذت 
إىل التغــ ات ا تملــم يف رأ  املــال ال بياــ  يف  ــت العــيناريواات املناعيــم املقبلــمن وثــاياأ إىل  املنــاو

مـ  تغـ  املنـاو، ينبغـ  أن تعـت مر العياثـات يف  األرا ـ اثـتغالل توجيم ا يارات املتاحـم لترييـط 
البحـــ  يف ال ريقـــم الـــيت يـــؤثر عـــا كـــت مـــن تغـــ  املنـــاو واثـــت دال األرا ـــ  يف اآلعـــر، والبحـــ  يف 

 الامليات اليت نرن أن ترون معتقلم عن باضاا؛
املاـــار  ا ليم/التقليديـــم والتريـــطن مـــن الضـــرورذ موالـــلم ت ـــوير العـــبت املبترـــرة  )وت 

مــــ  املاــــار  ا ليــــم والتقليديــــم وت بيقاــــا علــــ  اثــــت دال األرا ــــ  لــــدعم ت ــــوير ثــــبت ترييــــط  
 األرا   م  تغ  املناو؛ اثتغالل 
األرا ــــ  مــــ  تغــــ  املنــــاون لقــــد ثبــــت أن تنــــو  اثــــتغالل تنــــو  الــــدعت وترييــــط  )لت 

ــــدعت الــــدعت ُنــــ  يُتبــــ  للحــــد مــــن القابليــــم للتــــحتثرن ويلــــزل إجــــراء  راثــــات عــــن تشــــابات تنــــ و  ال
 )والاوااد امل روحم أماماات يف األرا   ا ا م الريفيم يف مواجام تغ  املناو وتداور األرا  ؛

إلـال  األرا ـ  املتـداورة ا جـراءات املفضـيم إىل املرونـمن بينمـا أجـرذ البحـ  يف  )لت 
ال يُاـــر  والت فيـــط مـــن وقـــ  تـــداوراا يف  ـــت االثـــت دال املـــؤ ذ إىل تـــداوراا،  وتحتايلاـــابالفاـــت 

الر ــ  عــن ا جــراءات املفضــيم إىل املرونــم الــيت نرــن أن  ــول  ون تــداور األرا ــ  أو ختفــط مــن 
 ثيما أيضاأ يف  وء تغ  املناون  وقام يف  ت االثت دال غ  املؤ ذ إىل تداور األرا  ، وال

  
 غحث جديدة نياجمتللةات اتةاه  -جيم 

 
التفاعـت بـل الالــول والعياثـات مت لبـات ُُنـ  البحــ  حـد  االثـتاراض الـثذ أجرتــم ايئـم  -44

املبتررة اليت ةـب النظـر  ياـا  ـمن ا اـو  املبثولـم لتحقيـد أق ـ  أثـر ألنشـ م االتفاقيـم الالميـم يف 
 املعتقبت، وعمليم الرب  بل الالول والعياثات عموماأن ويشمت ذلد ما يل  

ملناثــــــب باتبــــــا  ُُنــــــ  متاــــــد ة تازيــــــز اثــــــتحدا  املاــــــار  الوجياــــــم يف الوقــــــت ا )أت 
 الت   ات ومشنكم بيناا وشاملم هلا تقول عل  النظم وت مم حبي  ترون 

 البيئيم؛ -مدرجم يف النظم البشريم والنظم االجتماعيم  ‘1‘ 
تشــــاركيم، حبيــــ  يشــــارو ألــــحاب امل ــــلحم ).ــــن  ــــيام الالمــــاءت يف اثــــتحدا   ‘2‘ 

 املاار  عالل عمليم البح ؛
للفـــــوارأ بـــــل ا نعـــــل مـــــن حيـــــ  املو ـــــو  والت ـــــميم )مـــــ  تضـــــميناا مراعيـــــم  ‘3‘ 

 إموعات من البيانات نرن تف يلاا حبعب نو  ا نآت؛
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مركـــزة علـــ  أ اء النظـــال ).ـــا يف ذلـــد  لـــيالت ثلعـــلم القيمـــم وعـــدمات النظـــال  ‘4‘ 
البيئــــــ  العــــــوقيم/غ  العــــــوقيمت وبالتــــــا  ترــــــون قــــــا رة علــــــ   ديــــــد نقــــــاش قــــــوة 

املعــتدامم وحوا زاــا وماوقااــا، وترــاليط املاــامالت املؤثعــيم واملواانــم  ا جــراءات
 املتوقام؛  املنا   االقت ا يم واالجتماعيم والبيئيمبل 

م ــــممم لسثــــاال يف ا يــــارات التقنيــــم والعــــوقيم وعيــــارات ااوكمــــم والعياثــــات  ‘5‘ 
 را   ا ا م؛يف نظم األ القا رة عل   عل ثبت الاي  وثالمم النظال البيئ 

ـــــدعالت  )بت  تامـــــيم الامليـــــات التشـــــاركيم )كعـــــزء مـــــن  ديـــــد املشـــــاكت واعتيـــــار الت
وتقييماـــا ورلـــداات علـــ  القـــرارات املت ـــثة يف إـــال العياثـــات، عـــن رريـــد و ـــ  و عـــل آليـــات 
التاــــــاون وتبــــــا ل املاــــــار  بــــــل خمتلــــــط ألــــــحاب امل ــــــلحم )اجملتماــــــات ا ليــــــم والالمــــــاء ورامســــــو 

 غ ام من مت ثذ القرارات وعامم ا ماورت؛العياثات و 
تيعــ  اثــت دال املاــار  ا ليم/التقليديــم ومجااــا بعــاار أشــرال املاــار  املرتعــبم  )جت 

 من االثترشا ات الالميم واثتحدا  العياثات؛
ت ـــوير ُنـــ  منـــتظم لقيـــا  ورلـــد توجاـــات الت ـــحر وتـــداور األرا ـــ  وا فـــا   ) ت 

 ــ  وأثراــا مــن عــالل املــزج املناثــب بــل املالحظــات الاامليــم ومجــ  البيانــات وا  ارة املعــتدامم لألرا
الـثين ن لـون مجيـ  امل ـا  .ـا يف ذلـد م ـا  النعـاء  - لياأ .شاركم ألـحاب امل ـلحم املتاـد ين 

والشــبابن ونرــن الثــت دال املؤشــرات ا الــم برــت من قــم، بــدعم مــن الالــم وا ــدمات ا رشــا يم 
 ليـــــم لرلــــد و ـــــ  التنــــو  البيولـــــوج  والنبــــم واملـــــوار  املاايــــم يف األرا ـــــ  املزروعـــــم أو واجملتماــــات ا

األرا ـــ  الرعويـــم )املق ـــو  ااعـــم وا ـــو ةت، أن يعـــام يف لـــون إنتاجيـــم األرض وو اافاـــان ومـــن 
أن يعــام يف جاازيــم العياثــات مــن عــالل  ت9)شــحتن االثــتمرار يف رلــد و ــ  رأ  املــال ال بياــ 

االت الرايعــــيم للتــــدعالت ال اراــــم واهلا  ــــم يف الوقــــت املناثــــب، كمــــا أن مــــن شــــحتنم أن  ديــــد اجملــــ
           يرثــــ  األثــــآ لتقيــــيم  االيــــم ا  ارة املعــــتدامم لألرا ــــ  يف اثــــتدامم أ اء نظــــال األرا ــــ  ا ا ــــم 

 ).ا يف ذلد ا نتاجيمت، و عم ا بالغ الورين عن و   أرا   البلد؛ 
لبيانــات واملالومــات املوثوقــم عــن املعــاات املتالقــم بالت ــحر وتــداور  ــمان تــوا ر ا )يت 

األرا ـــ  وا فـــا   ميـــ  ألـــحاب امل ـــلحم يف نعـــد يعـــات الولـــول إليـــم مـــن أجـــت  عـــم رثـــم 
 العياثات وت وير ع   ا  ارة واختاذ ا جراءات؛

ــــاا  البحــــ  الالمــــ  إىل مشــــورة عمليــــم خيتــــ   االي )وت  تاــــا ا قــــرار بضــــرورة  ويــــت نت
املعـــت دمونن واـــو أمـــر  ـــرورذ لـــيآ لالثـــتفا ة مـــن النتـــاا   حعـــب، بـــت أيضـــاأ لزيـــا ة ماـــدالت 

 قبوهلا واختاذ ا جراءات حياهلا يف اجملتماات ا ليم؛
__________ 

املوار  ال بيايم ).ا يف ذلد النبم والتنو  البيولوج ت الـيت تنـت  عر ـاأ يش  رأ  املال ال بيا  إىل امل زون الاامل  من  ت9) 
 رويت األجت من العل  أو ا دماتن
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تيعـــ  الـــرب  بـــل الالـــول واختـــاذ القـــرارات مـــن عـــالل أ وات م ـــت و ـــ  النمـــاذج  )ات 
بنــاء علــ  ماــاي  متاــد ة واثــتحدا  ثــيناريواات التشــاركيم وتقــدم املعــاعدة علــ  اختــاذ القــرارات 

 تااونيم وإجراء التقييم؛ 
تنــاول أوجــم الضــاط اااليــم يف االت ــاالت بــل خمتلــط ألــحاب امل ــلحم وعلــ   ) ت 

خمتلــط الن اقــات ا غرا يـــم واملؤثعــيم عـــن رريــد االثـــتفا ة مــن راافـــم عريضــم مـــن أشــرال التقـــدل 
للمحتـوى والولـول النقـال والتشـغيت التبـا   العـلآ والقـدرة  لاملعـت دمالترنولوج  لتيعـ  إنتـاج 

 عل  االثت دال اليت يت بت مناا املعت دمون؛ 
اثـــت ال  إرـــار تقيـــيم مشـــنو بـــل اتفاقـــات ريـــو الـــ ال  لتيعـــ  رلـــد عـــدمات  )شت 

ا  ارة النظــال البيئــ  املتاــد ة يف آن واحــد، ويف الوقــت ذاتــم تو ــيق الفوااــد املتاــد ة املعــتمدة مــن 
للح ــــــول علــــــ  املزيــــــد مــــــن  ICCD/COP(12)/CST/3املعــــــتدامم لألرا ــــــ ن انظــــــر أيضــــــاأ الوثيقــــــم 

 املالومات عثا الشحتنن
  

 االستنتاجات واالقتراحات -راغعاا  
 
 ســـــات االقتراحـــــات الـــــواردة فـــــي الفصـــــلتقـــــد  هي ـــــة التفاعـــــل غـــــين العلـــــو  والسيا -45
نتـائج المـؤتمر العلمـي الثالـث ل تفاقيـة  لكـي تنظـر  ألف من هذر الوثيقـة  اسـتناداا  لـى - ثالثاا 

فياا لجنة العلم والتكنولوجيـا  و مسـاهمة مناـا فـي التوصـيات المنصـة ة علـى السياسـات لكـي 
 ينظر فياا مؤتمر األطرافَ

ـــا  -46 ـــين العلـــو  والسياســـات أج توصـــي لجنـــة العلـــم والتكنولوجي وتقتـــر  هي ـــة التفاعـــل غ
طـــراف وغـــرامج ومنظمـــات الةحـــث الوطنيـــة والقليميـــة والدوليـــة مـــؤتمر األطـــراف غتشـــجيت األ

ـــين العلـــو   ـــة التفاعـــل غ ـــم تةاحـــث مســـائل السياســـات المســـتجدة التـــي حـــددتاا هي  علـــى تعمي
 غا َ -والسياسات  ما وردت في الفصل ثالثاا 

__________ 


