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 األطراف مؤتمر
 لجنة العلم والتكنولوجيا

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

 )أ( من جدول األعمال املؤقت4البند 
 ربط بين المعارف العلمية وصنع القرارال

برنااامع عماائ  يلااة التفاعاائ بااين العلااو  وال يا ااا  
    2017-2016لفترة ال نتين 
 يلاااة التفاعااائ باااين العلاااو  وال يا اااا ل التقراااار المر لااا  وبرناااامع العمااائ   

 2017-2016للفترة 
 

 مذكرة من األمانة  
 

 موجز 
، هيئــا التعاعــ  بــو الالــوم وال يا ــا ، 11-/م أ23أنشــم مــؤألر األ،ــراب، قوجــ  مقــر    

تقريــراب بشـمن تنعيــ  هــ ا املقـر  لع منــا الالــم والت نولوجيــا أن ترفــ   16و،لـ  مــن األمانــا ق العقـرة 
 ق دو هتا الثانيا عشرة.

وتقـدم هــ   الوةيقــا )أ( تقريــراب عـن لنشــاف هيئــا التعاعــ  بـو الالــوم وال يا ــا  وأنشــ ت ا  ــ   
؛ 2015-2014اآلن؛ )ب( تقريـــراب عـــن التقـــدم ايـــر  فيمـــا يتالـــل بتنعيـــ  برنـــام  عمـــ  ا يئـــا للعـــ ة 

 .2017-2016)ج( مشروع برنام  عم  ا يئا لع ة ال نتو 



 ICCD/COP(12)/CST/6 

 

2/27 GE.15-12008 

 

أ باـــا أهـــداب. ويـــرد الامـــ  الـــ    2015-2014ويشـــم  برنـــام  الامـــ  ا ـــا  للعـــ ة  
( مـن جـدول األعمـال، بينمـا يـرد ‘2‘))أ(3ق ل،ـا  البنـد  1الـل با ـدب ا يئا فيمـا يت اض لات به

ويــرد ق هــ   الوةيقــا تقريــر عــن )ب(. 3و 2ل،ــا  البنــدين  ق 2الامــ  املن ــز فيمــا يتالــل با ــدب 
املتالقــو، علــت التــوا ، بالتاــاون مــ  كاملنتــدو ا  ــوم  الــدو   4و 3التقـدم ايــر  ق بلــوف ا ــدفو 

كالعريــــل التقــــل ا  ــــوم  الــــدو  املاــــل املاــــل بــــالتنوع البيولــــوج  واــــدما  الــــن م ا ي ولوجيــــاك و
 بال باك.
هيئــا التعاعــ  بــو الالــوم أن تن ــر ق التقــدم الــ   أ ر تــه وقـد تــود منــا الالــم والت نولوجيــا  

األوع وتصــــد  تو ــــيا  ملــــؤألر األ،ــــراب فيمــــا  2015-2014وال يا ــــا  اــــلل فــــ ة ال ــــنتو 
 املقبلا. 2017-2016يتالل بربنام  الام  املق ح لع ة ال نتو 
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 وأنشطتها  تى اآلنإنشاء  يلة التفاعئ بين العلو  وال يا ا   -أولا  
 
ــــــوم  ،11-/م أ23، قوجــــــ  مقــــــر   قــــــر  مــــــؤألر األ،ــــــراب -1 ــــــو الال ــــــا تعاعــــــ  ب لنشــــــاف هيئ

 يا ــايف ق اهــاهو وضــمان نشــر مــا ي ت ــ   -وال يا ــا  )ا يئــا( لت ــ ي  لجــراف  ــوا  علمــ  
 وجاهــا مــن النا يــا ال يا ــاتيا مــن مالومــا  وماــا ب ومشــو ة ق رــال التصــحر وتــدهو  األ اضــ 

 من ه ا املقر  وليا هيئا التعاع  بو الالوم وال يا ا . 3وامعاب. وحتدد العقرة 

كخ ـــوة أوع ق لنشـــاف هيئــــا التعاعـــ  بـــو الالــــوم وال يا ـــا ، أعـــد م تــــ  منـــا الالــــم و  -2
ااتصا ــا  ا يئــا )ان ــر املرفـــل األول(  ،11-/م أ23قــر  مــن امل 10والت نولوجيــا، عمــلب بــالعقرة 

وعــلوة علــت  لــ ،  .(1)2014شــباف/فرباير  6-4ق العــ ة  اــلل اجتماعــه الــ   ع قــدواعتمــدها 
 اعت مد  ،رائل وماايري ااتيا  الالماف، ومدونا ال لوك، وال يا ا املتالقا بتضا ب املصاحل.

  ـــــــ  ني ـــــــان/ 2014آ ا /مـــــــا    وو جـــــــه ل قـــــــاب نـــــــداف معتـــــــوح للالمـــــــاف، مـــــــن بدايـــــــا -3
وا ـداب وت ـاو ،لبـاب مـن . وبلـ  عـدد ال لبـا  امل ـتلما أعضاف ق ا يئـا، ك  يصبحوا 2014 أبري 
بلـــداب، قـــا يا ـــ  لاـــالب ايـــ  األقـــاليم. وجـــرو تقيـــيم ال لبـــا  وترتيب ـــا   ـــبما اتعـــل عليـــه ق  43

 30لــــ   ع قــــد ق ،رائــــل الاتيــــا . وأاــــ  م تــــ  منــــا الالــــم والت نولوجيــــا، اــــلل اجتماعــــه ا
علمـــاف لي ونـــوا  10علمـــاف ليصـــبحوا أعضـــاف ق ا يئـــا و 10علـــت ااتيـــا   ،(2)2014ني ـــان/أبري  

أعضــاف منــاوبو مــ  مراعــاة التــوا ن الاــام بــو الالمــاف ق ا يئــا مــن  يــث تاــدد التخصصــا  ونــوع 
امنس، ل  ـيما قراعـاة انتمـافا  الالمـاف املرشـحو امم ـا مـن األقـاليم. وتـرد قائمـا أعضـاف ا يئـا 

 ين هب   الوةيقا.ق املرفل الثا
  زيــران/ 24و 23د يــوم  ونــاقم م تــ  منــا الالــم والت نولوجيــا، ق اجتماعــه الــ   ع قــ -4

لع  2014مشــروع الانا ــر اما ــا بربنــام  عمــ  ا يئــا للعــ ة مــن  زيران/يونيــه  ،(3)2014يونيــه 
 .  2015تشرين األول/أكتوبر 

_________________ 

، بـــون، أملانيـــا. متـــاح علـــت  2014شـــباف/فرباير  6-4الالـــم والت نولوجيـــا، ن ـــر التقريـــر عـــن اجتمـــاع م تـــ  منـــا ا (1)
<http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/CST/Final%20Report%20CST11%20BM_4-6Feb2014.pdf>. 

 ني ــان/ 30الالــم والت نولوجيــا، الــ   ع قــد عــن ،ريــل التحــاو   الشــب   قن ــر التقريــر عــن اجتمــاع م تــ  منــا ا (2)
 .<http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/CST/BMR_April2014.pdf>، متاح علت  2014 أبري 

، بـون، أملانيـا. متـاح علـت  2014 زيران/يونيـه  24-23الالـم والت نولوجيـا، ن ر التقريـر عـن اجتمـاع م تـ  منـا ا (3)
<http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/CST/BMR_June2014.pdf>. 
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ولع جانـــــ   (4).2014 زيران/يونيـــــه  26-24ق العـــــ ة  وع قـــــد الجتمـــــاع األول لل يئـــــا -5
امل ائ  التن يميـا ولجـرافا  التصـال  الدااليـا واما جيـا، انصـ  ال كيـز ق هـ ا الجتمـاع علـت 
وض  اللم ا  األارية علت برنـام  عمـ  ا يئـا. وجـرو ا ـتاراو مشـروع الانا ـر اما ـا بربنـام  

توااة وامداول الزمنيـا.   اعت مـد برنـام  الامـ  علـت النحـو الـوا د الام  وت ميله بتحديد النتائ  امل
ق املرفـل الثالــث هبـ   الوةيقــا. وتي ـرياب لتنعيــ  برنـام  الامــ ، ش ـ لت فــرب عاملـا وك لعــت بامل ــؤوليا 
عـــن نتـــائ  وـــددة. وانتخبـــت ا يئـــا أ ـــد الالمـــاف  ئي ـــاب مشـــا كاب وعينـــت مقـــر  اب. لضـــافا لع  لـــ ، 

يئـــا علـــت ضـــرو ة لعـــداد  يا ـــا للشـــراكا وهي ـــ  أ ا ـــ  يـــرتب  هبـــا لتم ـــو ا يئـــا مـــن وافقـــت ا 
كاملنتـــدو ا  ـــوم  الـــدو  املاـــل بـــالتنوع البيولـــوج  واـــدما  التعاعـــ  مـــ  شـــركائ ا، قـــا ق  لـــ  

 كالعريل التقل ا  وم  الدو  املال بال باك.الن م ا ي ولوجياك و
ق  2015آ ا /مــا    8و 7يئــا ق كــان ون، امل  ــي ، يــوم   وع قــد الجتمــاع الثــاين لل  -6

أعضـــاف ا يئـــا  وعـــرو .(5) ـــياب املـــؤألر الالمـــ  الثالـــث لتعاقيـــا األمـــم املتحـــدة مل افحـــا التصـــحر
وتنــــاولو  بالنقــــا   2015-2014ق رــــال تنعيــــ  أهــــداب برنــــام  الامــــ  امــــا  بــــالع ة عمل ــــم 

اف اللم ـا  األاـرية علـت النتـائ  تباعـاب. لضـافا لع  لـ ، واتعقـوا علـت  ـبي  املضـ  قـدماب فـو لضـع
. وأدو أعضــاف ا يئــا دو اب أ ا ــياب 2017-2016أ عــد مشــروع عنا ــر برنــام  الامــ  املقبــ  للعــ ة 

بصــــعت م متحــــدةو  ئي ــــيو ومي ــــرين ومقــــر ين ق املــــؤألر الالمــــ  الثالــــث لتعاقيــــا األمــــم املتحــــدة 
 مل افحا التصحر.

 2015ني ـــــان/أبري   23لع  19ن مـــــاع لضـــــاق ألعضـــــاف ا يئـــــا ق بـــــرلو مـــــوع قـــــد اجت -7
عــــوة مــــن من مــــ  املــــؤألر بايــــا  ــــياب أ ــــبوع ال بــــا الاــــامل . وع قــــد هــــ ا الجتمــــاع بنــــاف علــــت د ق

للحـــوا  العريـــل التقـــل ا  ـــوم  الـــدو  املاـــل بال بـــا مـــن اـــلل جل ـــا التاـــاون بـــو ا يئـــا و  تي ـــري
 لـ ، أ  ـر  اـلل هـ ا الجتمـاع تقـدم ق لعـداد مشـروع برنـام  الامـ  لعـ ة  املش ك. وفضلب عـن

 .2017-2016ال نتو 

_________________ 

، بـون، أملانيـا. 2014 زيران/يونيـه  26-24، عن الجتماع األول  يئا التعاع  بو الالـوم وال يا ـا  ن ر التقريرا (4)
 _http://www.unccd.int/en/programmes/Science/International-Scientific-Advice/Documents/Report>متـــــــاح علـــــــت 

1st-SPI-meeting_24-26June2014_fin.pdf>. 

ــــا التعاعــــ  بــــو الالــــوم وال يا ــــا ن ــــر التقريــــر عــــن الا (5) ــــاين  يئ ، كــــان ون، 2015آ ا /مــــا    8-7، جتمــــاع الث
 /http://www.unccd.int/en/programmes/Science/International-Scientific-Advice>امل  ـــــــــــــي . متـــــــــــــاح علـــــــــــــت  

Documents/Report_2nd-SPI-meeting_7-8march2015.pdf>. 
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اعاااااااائ بااااااااين العلااااااااو  وال يا ااااااااا  تنفيااااااااذ برنااااااااامع عماااااااائ  يلااااااااة التف -ثانياا  
 2015-2014 للفترة

 
 1الهدف  -ألف 
 

األراضاا  ا ااتادا  ل تطعاايم اتفاقيااا  راااو األألاار  باألملااة العلميااة علااى م ااا مة 1الهاادف   
وإمارتها على نحو م تدا  ف  التكيف مع تغيار المنااو والتافياف مان هثاارح والحفاا  علاى 

 التنوع البيولوج  وألدما  النظم اإلاكولوجية
ق  1الـــل با ـــدب يـــرد الامـــ  الـــ   أ زتـــه هيئـــا التعاعـــ  بـــو الالـــوم وال يا ـــا  فيمـــا يت -8

 يقتو التاليتو الوة( من جدول األعمال وق ‘2‘))أ(3ل،ا  البند 
 

ICCD/COP(12)/CST/3-ICCD/CRIC(14)/7 -  حت و ل،ا  الر د والتقييم املتالل باتعاقيا م افحـا
. مـ كرة مقدمـا 3و 2و 1  األهداب ال  اتي يا 2015التصحر ق ضوف ا ا التنميا ملا باد عام 

 من األمانا
ICCD/COP(12)/CST/INF.1 – Monitoring the contribution of sustainable land use and man-

agement to climate change adaptation/mitigation and to safeguarding biodiversity and ecosys-

tem services. Note by the secretariat 

 2الهدف  -باء 
 

فعالياة الماؤتمرا  العلمياة لتفاقياة مكافحاة التصاحر فا  تقادام معلوماا   ل زااامة2الهدف   
 ومعارف وتوصيا  تفيد ف  وضع ال يا ا 

ق  2يـــرد الامـــ  الـــ   أ زتـــه هيئـــا التعاعـــ  بـــو الالـــوم وال يا ـــا  فيمـــا يتالـــل با ـــدب  -9
 الوةائل املنا با التاليا )ب( من جدول األعمال و 3و 2ل،ا  البندين 

 
ICCD/CST(S-4)/3 - تقرير الدو ة ال تثنائيا الراباا لل نا الالم والت نولوجيا. م كرة مقدما من األمانا 

ICCD/COP(12)/CST/2 -  نتــائ  املــؤألر الالمــ  الثالــث لتعاقيــا م افحــا التصــحر وتو ــياته املنصــب ا
 علت ال يا ا . تقرير م ت  منا الالم والت نولوجيا

ICCD/COP(12)/CST/4 -   حت و كعافة منا الالم والت نولوجيا، قـا ق  لـ  اآلةـا  الناشـئا عـن املـؤألرا
 ال ابقا والتو يا  املتالقا بال تيبا  املؤ  يا اليت توض  ق امل تقب . م كرة مقدما من األمانا

ICCD/COP(12)/CST/INF.2 – Assessment of the impacts of the outcomes of the UNCCD 1st 

and 2nd Scientific Conferences in supporting the UNCCD decision making process. Note by 

the secretariat 
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 3الهدف  -جيم 
 

المنتاااد  الحكاااوم  الااادول  ل كفالاااة أن اكاااون التقيااايم المواضااايع  الاااذ  اجراااا  3الهااادف   
م ااا لت  تاااد ور األراضااا  بشااا ن  المعنااا  باااالتنوع البيولاااوج  وألااادما  الااانظم اإلاكولوجياااة

 لتفاقية مكافحة التصحر ولألطراف فيها وا تصال ها مفيداا 
املنتــــدو ا  ــــوم  الــــدو  املاــــل بــــالتنوع البيولـــــوج  ، دعــــا 2013ق كــــانون الثاين/ينــــاير  -10

واــدما  الــن م ا ي ولوجيــا لع لد اج امل ــائ  الالميــا والتقنيــا ق برنــام  عملــه األول. وا ــت ابا 
الــــدعوة، ،لــــ  م تــــ  منــــا الالــــم والت نولوجيــــا لع املنتــــدو لجــــراف كتقيــــيم وتقــــدير لــــ دا ة  ــــ   

امل ــــتداما لي اضــــ  ق  عــــا وتازيــــز اــــدما  الــــن م ا ي ولوجيــــا والتنــــوع البيولــــوج  مــــن اــــلل 
ومت هميــ  نتــائ   لــ  التقيــيم،  م افحــا التصــحر وتــدهو  األ اضــ  وامعــاب ق املنــا،ل املتضــر ةك.

انــــ  م ــــاةا   اةلــــا مــــن عــــدة بلــــدان أاــــرو تتنــــاول تــــدهو  األ اضــــ ، ق ل،ــــا  كتقيـــــيم لع ج
مواضـــيا  لتـــدهو  األ اضـــ  وا تصـــل  اك ع ـــرو ن اقـــه األو ، الـــ   ا اـــه فريـــل امـــرباف املتاـــدد 

 ق كـــانون األول/ (IPBES-2)التخصصـــا  التـــاب  للمنتـــدو، علـــت امل ـــا الاامـــا الثانيـــا للمنتـــدو 
   .2013دي مرب 

 (‘3‘)3، العقرتـــان 11-/م أ23وجـــ  مقـــر   ق علـــت هـــ ا األ ـــا ، كلـــف مـــؤألر األ،ـــراب،و  -11
كبالتعاعــ  مــ  اآلليــا  الالميــا املتاــددة القائمــا، هيئــا التعاعــ  بــو الالــوم وال يا ــا   تباعــاب، 13و

الــــن م ل  ـــيما املنتــــدو ا  ـــوم  الــــدو  للالــــوم وال يا ـــا  املاــــل بــــالتنوع البيولـــوج  واــــدما  
ا ي ولوجيــــاك و،لــــ  لع كم تــــ  منــــا الالــــم والت نولوجيــــا ت...  تقــــد  مــــدال  لع كاملنتــــدو 
ا  ــوم  الــدو  للالــوم وال يا ــا  املاــا بــالتنوع البيولــوج  واــدما  الــن م ا ي ولوجيــاك ت...  

 تصــل  ا تقيــيم تــدهو  األ اضــ  وا. ون ــراب ألن بــدعم مــن هيئــا التعاعــ  بــو الالــوم وال يا ــا ك
ــــاول  ــــل  موضــــوع اتعاقيــــا م افحــــا التصــــحر و ــــي ون م مــــاب ق مع ــــوم التاــــادل ق تــــدهو   يتن
األ اضـــــ ، اع فـــــت هيئـــــا التعاعـــــ  بـــــو الالـــــوم وال يا ـــــا  )ق اجتماع ـــــا األول الـــــ   ع قـــــد ق 

تـــه، باعتبـــا  2014 زيران/يونيـــه   ( بضـــرو ة املشـــا كا ق تقيـــيم تـــدهو  األ اضـــ  وا تصـــل  ا وأد ج 
   .2015-2014، ق برنام  عمل ا للع ة 3ا دب 
تقيـيم تـدهو  األ اضـ  وا تصـل  ا، قـام  ئـيس منـا الالـم وعق  الن ر ق الن اب األو  ل -12

والت نولوجيــــــا، بصـــــــعته مراقبـــــــاب ق اجتمـــــــاع املنتـــــــدو الثالـــــــث املشـــــــ ك بـــــــو فريـــــــل امـــــــرباف املتاـــــــدد 
بت ـــلي  الضـــوف علـــت أةيـــا تقيـــيم تـــدهو   (،2014آ ا /مـــا    14-10التخصصـــا  وامل تـــ  )

األ اضـــ  وا تصـــل  ا ق عمليـــا اتعاقيـــا م افحـــا التصـــحر وايـــا  ت ييـــف الن ـــاب األو  للتقيـــيم  
كــ  ي ـــون لــه دو  فاعـــ  ق لعـــداد ال يا ــا  املتالقـــا باتعاقيــا م افحـــا التصـــحر. وأكــد كـــ  مـــن 

املاـــل بـــالتنوع البيولـــوج  واـــدما   لمنتـــدو ا  ـــوم  الـــدو الـــرئيس املشـــا ك واألمـــو التنعيـــ   ل
الـــــن م ا ي ولوجيـــــا، ق ا ـــــت ابت ما، اع اف مـــــا باتعاقيـــــا م افحـــــا التصـــــحر شـــــري اب ا ـــــ اتي ياب 
للمنتــــدو وج ــــا  ئي ــــيا مانيــــا بنتــــائ  التقيــــيم وم ــــاةاب أ ا ــــياب في ــــا وم ــــتخدماب بــــا  اب  ــــا. وأعــــد 
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وةيقـــا ئـــا التعاعـــ  بـــو الالـــوم وال يا ـــا ، م تـــ  منـــا الالـــم والت نولوجيـــا ل قـــاب، بـــدعم مـــن هي
، وعرضــ ا  ئــيس منــا 2014ألو /يوليــه  1للم ــاةا ق التقيــيم ق ــدمت لع  ئــيس وأمانــا املنتــدو ق 

الالـــم والت نولوجيـــا شـــعوياب ق اجتمـــاع املنتـــدو الرابـــ  لعريـــل امـــرباف املتاـــدد التخصصـــا  وامل تـــ  
ا ،ـــــا  املعـــــاهيم  للمنتـــــدو، اق  ـــــت الوةيقـــــا ل،ـــــا اب (. وا ـــــتناداب لع 2014ألو /يوليـــــه  8-10)

معاهيميـــاب ماـــدلب لتحديـــد ن ـــاب التقيـــيم، كـــ  يلـــا ا تياجـــا  اتعاقيـــا م افحـــا التصـــحر علـــت فـــو 
 أكثر وضو اب. وفضلب عن  ل ، اق  ح خت ي  لعصول التقييم.

  األ اضــ  علــت القــيم كأةــر تــدهو ولـئن ألثــ  ا ــدب ق وةيقــا حتديــد الن ــاب األو  ق تقيــيم  -13
، فـــــلن أولويـــــا اتعاقيـــــا اما ـــــا بـــــالتنوجع البيولـــــوج ، واـــــدما  الـــــن م ا ي ولوجيـــــا و فـــــا  ا ن ـــــانك

تركــز علــت اآلةــا  املباشــرة لتــدهو  األ اضــ  علــت م ــتخدم  األ اضــ  أكثــر مــن م افحــا التصــحر 
لــت  لــ ، فــلن تركيــز التعاقيــا القــيم اما ــا بــالتنوجع البيولــوج ك. وعــلوةب عتركيزهــا علــت أةــر  علــت ك

 الا واهاهـا  امـدما  الـيت توفرهـا الـن م ا ي ولوجيـا األ ضـيا امل ـتخدما مـن أجـ  ينص  علت 
دعمــــاب  يويــــاب  الــــيت تتــــي نواه ــــا البيولوجيــــا الل مــــا ل ــــتداما  ــــب  مايشــــا م ــــتخدم  األ اضــــ  و 

ـــاب للبشـــريا ااـــاف. والتاـــريا  ق م ـــتوو هـــ ا ا مـــداد هـــ  الـــيت تبـــو مـــا ل ا كـــان ا ـــتخدام  جوهري
األ اضـــــ  متـــــدهو اب أو ق  الـــــا مـــــن ا  لح/ال تصـــــلح أو م ـــــتداماب. وأولـــــت وةيقـــــا م ـــــاةا 

األ اضـــ   تقـــدم االتعاقيـــا أيضـــاب اهتمامـــاب للـــن م ا ي ولوجيـــا ال بيايـــا الـــيت تـــدعم امـــدما  الـــيت 
 الز اعيا واملراع .

  املاــــــل بــــــالتنوع البيولــــــوج  واــــــدما  الــــــن م ملنتــــــدو ا  ــــــوم  الــــــدو وعقــــــ  موافقــــــا ا -14
ـــــا علـــــت الن ـــــاب األو  ق  (IPBES-2) ا ي ولوجيـــــا ـــــدهو  األ اضـــــ  لجل ـــــته الاامـــــا الثاني ـــــيم ت تقي

وا تصــل  ا الــ    ــدد  فريــل امــرباف املتاــدد التخصصــا ، وقــرا   القاضــ  قباشــرة عمليــا حتديــد 
كق تنعيــــ  ام ــــا ال ــــ اتي يا ول،ــــا  الامــــ  وتوق ــــ  ل ــــ ام هــــ ا التقيــــيم ن ــــاب التقيــــيم بال امــــ ، 

 14( لتعاقيــــا األمــــم املتحــــدة مل افحــــا التصــــحجر وهــــدق آيتشــــ   قــــم 2018-2008الاشــــريو )
بشــــمن التنــــو ع البيولــــوج  املتال قــــو با ــــتاادة و ــــون الــــن م ا ي ولوجيــــا الــــيت تــــوف ر اــــدما   15و

 35 ملنتــدو الرابــ  املشــ ك بــو فريــل امــرباف املتاــدد التخصصــا  وامل تــ ،اجتمــاع ا، ااتــا  أ ا ــياك
ــــام )بي ــــو،  235ابــــرياب، مــــن أ ــــ   ــــا أي  11-9مرشــــحاب،  ضــــو   لقــــا عمــــ  علــــت مــــدو ةلة

( بشمن حتديـد الن ـاب ال امـ  للتقيـيم. وع ممـت وةيقـا م ـاةا التعاقيـا علـت 2014أيلول/ بتمرب 
ــــد ال ــــل امل لــــف بتحدي ن ــــاب، ل ــــن العريــــل، برئا ــــا عضــــو ق م تــــ  املنتــــدو واألمــــو هــــ ا العري

التنعيــ   للمنتــدو، ا ينــاقم وي ــتخدم  ــوو كاملــ كرة األ ا ــياك للمنتــدو ووةيقــا كحتديــد الن ــاب 
األو ك. ومــــ  أن م ــــاةا التعاقيــــا بشــــمن مشــــروع حتديــــد الن ــــاب ال امــــ  وبشــــمن مشــــروع آاــــر 

ا بتمييــد كامــ ، فــلن الن ــخا الثالثــا واألاــرية مــن وةيقــا أ ـد ها فريــل  ــاري باــد  لقــا الامــ  ا حتــ
حتديـــد الن ـــاب الـــيت أعـــدها فريـــل امـــرباف املتاـــدد التخصصـــا /امل ت  والـــيت ع رضـــت علـــت امل ـــا 

( قــد حت ــنت حت ــناب ملحو ــاب مــن 2015)ق كــانون الثاين/ينــاير  (IPBES-3)الاامــا الثالثــا للمنتــدو 
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قيـــا. ول ــــن مــــن الواضــــ  ومـــن امل ــــتوع  أن حتديــــد الن ــــاب  يـــث مــــدو وجاهت ــــا بالن ــــبا للتعا
 ال ام     منصباب علت التنوع البيولوج  وا ي  ي ف م  ا تياجا  التعاقيا.

والل اجتماع املنتدو الراب  املش ك بـو فريـل امـرباف املتاـدد التخصصـا  وامل تـ ، قـ دم  -15
قييمـــا  ا قليميـــا ودون ا قليميـــا للمنتـــدو، اقـــ اح لـــرب  تقيـــيم تـــدهو  األ اضـــ  وا تصـــل  ا بالت

ان لقاب من اعتبا ا  ماليا أ ا اب، ول ن أيضـاب بنـاف علـت اقـ اح معـاد  أن  لـ   ـي رب  تقيـيم تـدهو  
الاــامل  لتــدهو  األ اضــ . ول ــن األ اضــ  وا تصــل  ا أكثــر  ــا لــو ق ــدم بب ــا،ا ق ل،ــا  التقيــيم 

ا قليميــــا كللتنـــوع البيولـــوج  واـــدما  الـــن م ا ي ولوجيــــاك دامـــت التقييمـــا  ا قليميـــا ودون  مـــا
منصــــبا أ ــــلب علــــت التنــــوع البيولــــوج  واــــدما  الــــن م ا ي ولوجيــــا، فــــلن تقيــــيم تــــدهو  األ اضــــ  
وا تصـــل  ا  ــــيعقد لع  ــــد كبــــري مـــن هويتــــه وبــــرو  ، قــــا يقلـــ  مــــن قيمتــــه ل اف اتعاقيــــا م افحــــا 

 التصحر.
وبنــاف علــت دعــوة مــن أمانــا التعاقيــا،  (IPBES-3)الثالثــا للمنتــدو وحتضــرياب لل ل ــا الاامــا  -16

أعد م ت  منا الالم والت نولوجيا، بـدعم مـن هيئـا التعاعـ  بـو الالـوم وال يا ـا ، حتلـيلب لامليـا 
تقيـــــيم تـــــدهو  األ اضـــــ  وا تصـــــل  ا، قـــــا ق  لـــــ  تو ـــــيا  وجي ـــــا للتعـــــاعل  بـــــو التعاقيـــــا 

ق ـــدمت الق ا ـــا  التاليـــا لع األمانـــا  الـــدعوة لع تـــممو ،ـــاب  الكتمـــال واملنتـــدو ق امل ـــتقب . و 
املقـــدم ق اجتمـــاع املنتـــدو  ال تبـــافبشـــمن اقـــ اح  15وال ـــتقلليا األ ـــل  للتقيـــيم )ان ـــر العقـــرة 

ــــو فريــــل امــــرباف املتاــــدد التخصصــــا  وامل  ــــ  املشــــ ك ب تــــ ( وعــــدم تمجيــــ  ا ــــت ماله  ــــ  الراب
حبيــث تتــزامن نتائ ــه مــ  املــداول  املتالقــا هبــدب التنميــا امل ــتداما املقبــ  بشــمن مبــدأ  2018 عــام

التاــــادل ق تــــدهو  األ اضــــ ؛ والتشــــ ي ، ق  ــــياب تقيــــيم تــــدهو  األ اضــــ  وا تصــــل  ا، علــــت 
ال كيــز علــت الــن م ا ي ولوجيــا األ ضــيا امل ــتخدما مــن أجــ  لنتاجيت ــا البيولوجيــا وت ــلي  الضــوف 

ــن التعاقيــا، باعتبا هــا م ــتخدماب بــا  اب للتقيــيم ع لـت الــدعم املقــدم أ ــلب للتقيــيم؛ وحبــث ايــا ا  أل  
   وج ا  ئي يا من ام ا  املانيا به، من موا لا امل اةا ق عمليا التقييم.

بــــمن البلـــــدان  (IPBES-3)وأفــــاد  ثلـــــو أمانــــا التعاقيـــــا ق امل ــــا الاامـــــا الثالثــــا للمنتـــــدو  -17
عضـــاف قـــد أعربـــت عـــن آ اف متباينـــا ل اف  بـــ  تقيـــيم تـــدهو  األ اضـــ  وا تصـــل  ا بالتقييمـــا  األ

ـــــا  ـــــا. دـــــري أن املنتـــــدو اعتمـــــد ق جل ـــــته الاامـــــا الثالث ـــــد  (IPBES-3)ا قليميـــــا ودون ا قليمي حتدي
(، الضـــ لع بتقيـــيم كامـــ  2018-2014الن ـــاب ال امـــ  وقـــر ، ق ل،ـــا  برنـــام  عملـــه األول )

تقيـــيم تـــدهو  األ اضـــ  وا تصـــل  ا باعتبـــا   تقييمـــاب قائمـــاب ب اتـــه  ميزانيـــا وجـــدول  مـــل لي ـــتند لع
يقـ ن مـ   لــ  علـت فـو وةيــل بتقييمـا  املنتــدو ا قليميـا/دون ا قليميـا والاامليــا للتنـوع البيولــوج  

   .2018-2015وادما  الن م ا ي ولوجيا. وأد و  ل  لع ألديد ف ة توليف التقييم لع 
، أ،لــــل  ئــــيس املنتــــدو نــــداف موج ــــاب للخــــرباف مــــن أجــــ  لعــــداد 2015وق شــــباف/فرباير  -18

التقيـــيم. وا ـــت ابا  ـــ ا النـــداف، أا ـــر  أمانـــا التعاقيـــا ايـــ  املن ـــقو الـــو،نيو وشـــ ات م علـــت 
التصــال قن ــق  املنتــدو والتو ــيا بت ــميا اـــرباف مــؤهلو ق رــال تــدهو  األ اضــ  وا تصـــل  ا 
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التقييم. وعق  التشـاو  مـ  الرا ـاف املشـا كو  يئـا التعاعـ  بـو الالـوم وال يا ـا  وم تـ   لارو
منا الالم والت نولوجيا، ش ات أمانـا التعاقيـا بـدو ها باـرب امـرباف علـت تقـد  ،لبـاهتم باعتبـا هم 

 .(6)ارباف مرشحو من التعاقيا
عاعــ  بــو الالــوم وال يا ــا  قــا يي ــر لجــراف وق امتــام، فــلن   ــو  املنتــدو يتــي  منــرباب للت -19

ـــن م ا ي ولوجيـــا األ ضـــيا تتنـــاول مواضـــي  تتالـــل بالتعاقيـــا. ول ا حتققـــت هـــ    تقييمـــا  بشـــمن ال
ا م انيــــا وةبــــت أن نتــــائ  التقيــــيم وجي ــــا بالن ــــبا للتعاقيــــا، ف ــــت ون هيئــــا التعاعــــ  بــــو الالــــوم 

ختــا  القــرا ا  ووضــ  ال يا ــا . لــ ا، فــل بــد للتعاقيــا وال يا ــا  كافيــا  د اج نتــائ  التقيــيم ق ا
مـن دعــم التقيــيم بقـد  مــا ي ــم  املنتــدو بـ ل . أمــا ل ا فشــ  التقيـيم ق تلبيــا ا تياجــا  التعاقيــا 
 دم ام ـود املتوا ـلا الـيت  ـتب ل م ـتقبلب، فـلن  لـ  يشـري لع أنـه ينباـ  للتعاقيـا أن تضـ  آليت ـا 

 (.ICCD/COP(12)/CST/4ع علت ال رائل ايتملا، ان ر الوةيقا اما ا للتقييم )لل،ل
مزيـــداب مـــن املالومـــا  املعصـــلا عـــن التقيــــيم  ICCD/COP(12)/CST/INF.3وتتضـــمن الوةيقـــا  -20

 ال   أ ز  املنتدو.
وقــدمت هيئــا التعاعــ  بــو الالــوم وال يا ــا  باــرب الق ا ــا  ل عالــا أن التقيــيم الــ    -21

 ت ــ  وجاهــا بالن ــبا للتعاقيــا وأ،راف ــا. وتــرد هــ   الق ا ــا  ق العصــ  الرابــ  أجــرا  املنتــدو ي
مـــن هـــ   الوةيقـــا كـــ  تن ـــر في ـــا منـــا الالـــم والت نولوجيـــا وتصـــد  الل نـــا  صو ـــ ا أ  تو ـــيا  

 موج ا ملؤألر األ،راب.
 4الهدف  -مال 

 
المعنا  بالترباة فا  المجاال  ل التعاون مع عملية الفراق التقن  الحكوم  الادول  4الهدف   

 ذا  الصلة باتفاقية مكافحة التصحر واألطراف فيها
ي ـــتند األ ـــا  املن قــــ  لوضـــ  آليـــا للتاــــاون بـــو هيئـــا التعاعــــ  بـــو الالـــوم وال يا ــــا   -22
العريل التقل ا  وم  الدو  املال بال بـا التـاب  للشـراكا الاامليـا مـن أجـ  ال بـا لع العـ اب بـمن و 

م ــــــملتان  -أ  األ و وال بــــــا علــــــت التــــــوا   -امل ـــــملتو اللتــــــو تاــــــا هبمــــــا التعاقيــــــا والشــــــراكا 
متــداالتان ل ن مــا لي ــتا متمــاةلتو؛ فبينمــا ألثــ  ال بــا أ ــد أبــر  املــوا د ال بيايــا األ ا ــيا ل وكبنــا، 

ـــــه ال بياـــــ ، أ  ال   ـــــد  أ  مال ـــــا والتنـــــوع تشـــــم  األ و ن امـــــاب لي ولوجيـــــاب متاـــــدد الو ـــــائف يول ب
البيولـوج ، بتعاعل مـا مــ  املـاف والاـلب امــو ، تـدفل اــدما  الـن م ا ي ولوجيـا الــيت تـدعم  فــا  

 ا ن ان من الل تممو  ياة و ب  مايشا األفراد واجملتماا .

_________________ 

و  باــد. وهــد  ا شــا ة أيضــاب ائمــا امــرباف املختــا ين   ــا  التقيــيم متا ــا لل م ــقــت لعــداد هــ ا التقريــر، ا ت ــن قو  (6)
 ديــد ن ــاب التقيــيم ق ني ــان/أن أمانــا التعاقيــا قــد اتباــت ال ــاب  ــاةلب اــلل النــداف املوجــه للخــرباف مــن أجــ  حت لع
 .2014 أبري 



ICCD/COP(12)/CST/6  

 

GE.15-12008 11/27 

 

والتاــاون العاــال بــو ا يئــا والعريــل مــن شــمنه )أ( أن ي عــ  تبــادلب منت مــاب للمالومــا  بــو  -23
ــــؤد ا يئتــــو ــــا ام ــــود، ال تشــــا يتو الالميتــــو علــــت  ــــد  ــــواف، )ب( وأن ي   لع هنــــ  ا دواجي
 أوجه التآ   ق الام  من أج  تممو املنعاا املتبادلا ل لتا ا يئتو.وأن يدعم  )ج(
ــــا  -24 وشــــرعت هيئــــا التعاعــــ  بــــو الالــــوم وال يا ــــا  ق مناقشــــا ايــــا ا  التاــــاون بــــو ا يئ

ق اجتماع ـــا الفتتـــا   ق بـــون. وان لقـــت املناقشـــا  مـــ   ئـــيس  2014ونيـــه والعريـــل ق  زيران/ي
ـــــا )ان ـــــر املرفـــــل األول بالوةيقـــــا  ـــــا   ـــــالا أولي ـــــ  الجتمـــــاع. ووج ـــــت ا يئ ـــــل فـــــو اب عقـــــ   ل العري

ICCD/COP(12)/CST/INF.4 24-21للشــراكا الاامليــا مــن أجــ  ال بــا )( لع اممايــا الاامــا الثانيــا 
كالتعاعــ  مــ  األج ــزة الرئي ــيا ضــرو ة و داب علــت هــ ا الــبلف، أقــر  الشــراكا ب (.2014ألو /يوليــه 

كق الوقــت الــ    لــت فيــه الشــراكا ل ن ــا  ــل ت الضــوف كــ ل  علــت أنــه  األاــرو املانيــا بال بــاك
الاامليــا هتــدب لع لقامــا  وابــ  مــ  اتعاقيــا األمــم املتحــدة مل افحــا التصــحر علــت ايــ  امل ــتويا ، 

 شــا ة لع أنــه ا عــر باــد  ميــاب لقامــا آليــا  فاالــا للتاــاون. ومــن ج ــا أاــرو، ينباــ  فقــد ألــت ا
ليمانتو املانيتو )الشراكا الاامليـا واتعاقيـا األمـم املتحـدة مل افحـا التصـحر( ال ـا  بشـ    ثيـث 

تاباــــا لع لقامــــا تاــــاون وةيــــل ودعمــــه مــــ  ا يئــــا املنشــــمة  ــــديثاب للتعاعــــ  بــــو الالــــوم وال يا ــــا  ال
 .  (7)لتعاقيا م افحا التصحرك

العريــــل التقــــل ا  ــــوم  الــــدو  املاــــل بال بــــا وهيئــــا ون  ــــم الجتمــــاع األول املشــــ ك بــــو  -25
 23-20أ ــبوع ال بــا الاــامل  الثالــث الــ   ع قــد ق بــرلو )التعاعــ  بــو الالــوم وال يا ــا  ليتــزامن مــ  

ال ـتداما املتقدمـا. وتناولـت هـ   امل ـا املشـ كا ما ـد د ا ـا  ( بدعم مـن 2015ني ان/أبري  
م ــملا كالتاــادل ق تــدهو  األ اضــ  وم ــاةته ق التخعيــف مــن تاــري املنــاا والت يــف ماــهك. وكانــت 

 امل ا معتو ا ممي  املشا كو ق املؤألر.
وليـــيت واـــلل امل ـــا املشـــ كا، تبـــادل أعضـــاف ا يئـــا والعريـــل آ افهـــم فيمـــا يتالـــل هبي ـــ  و  -26

وبرنــام  عمــ  هيئتــي م بايــا حتديــد الانا ــر املم نــا  نشــاف آليــا تاــاون قوجــ  وليــا كــ  من مــا. 
واتعـــل أعضـــاف ا يئـــا والعريـــل ق ايصـــلا علـــت لنشـــاف آليـــا تاـــاون هتـــدب لع تعـــاد  ت ـــرا  ام ـــود 

 وحتقيل أقصت قد  من التآ  . 
ئي ـــيا لتشـــ   أ ا ـــاب متعقـــاب عليـــه وألخضـــت امل ـــا عـــن حتديـــد ةلةـــا مواضـــي /مداا     -27

 آلليا التااون بو ا يئا والعريل 
، 2015أهــداب التنميــا امل ــتداما، ل ا اعتمــدهتا األمــم املتحــدة ق أيلول/ ــبتمرب  )أ( 

م افحــا التصــحر، وا تصــلح األ اضــ  املقــ ح واملتالــل بتــدهو  األ اضــ    3-15و ا ــا ا ــدب 
األ اضـــ  املتضـــر ة مـــن التصـــحر وامعـــاب والعيضـــانا ، وال ـــا  لع  وال بـــا املتـــدهو ة، قـــا ق  لـــ 

وتقــر  ا يئــا والعريــل بــمن مع ــوم  .2020حتقيــل عــاال اــالل مــن  ــاهرة تــدهو  األ اضــ ، حبلــول عــام 
التاـــادل ق تـــدهو  األ اضـــ  قابـــ  للتحقـــل عـــن ،ريـــل  ا  ـــا  ا ـــتخدام األ اضـــ  امل ـــتداما الـــيت 

 لت تدهو ها وتايد لي اض  املتدهو ة لنتاجيت ا؛تتعادو ال تخدام الباعث ع

_________________ 

  ــــــــوم  الــــــــدو  املاــــــــل بال بــــــــاك. متا ــــــــا كعمــــــــ  العريــــــــل العــــــــل ا املانونــــــــا GSPPA: II/2014/4ن ــــــــر الوةيقــــــــا ا (7)
 .<http://www.fao.org/3/a-mk644a.pdf>علت 
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ا اجا لع مؤشرا  تتنـاول م ـائ  ال بـا واأل و للم ـاعدة علـت تنعيـ  اتعاقيـا   )ب( 
اتعاقيــا األمــم املتحــدة ا ،ا يــا بشــمن تاــري  يــو الــثلت )اتعاقيــا األمــم املتحــدة مل افحــا التصــحر، و 

امل ــل م بــه أن امل ــائ  املتصــلا بال بــا واأل اضــ  هــ  عنا ــر املنــاا، واتعاقيــا التنــوع البيولــوج (. ومــن 
 ؛ ئي يا ق أهداب التنميا امل تداما املق  ا، ما يقتض  وض  مؤشرا  تؤكد أةيت ا

ال ربـــون الاضـــو  ق ال بـــا، الـــ   ي ت ـــ  أةيـــا علـــت الصـــايدين الاـــامل  وايلـــ   )ج( 
ولوجيـــا )مثـــ  تن ـــيم املنـــاا الاـــامل (، ويشـــ   ماـــاب، وت ـــتند لليـــه الاديـــد مـــن اـــدما  الـــن م ا ي 

عنصـــراب هامــــاب ق اــــدما  أاــــرو )مثــــ  التنــــوع البيولـــوج (. واألهــــم مــــن  لــــ  أنــــه يشــــ   أ ا ــــاب 
 .  للتعاع  م  رموعا  م تخدم  األ اض  ومقر   ال يا ا  الوا اا واملتنوعا

 الــــــ  با اجــــــا لع ومثــــــا جانــــــ  آاــــــر لــــــه أةيــــــا وو يــــــا، ل  تقــــــر ا يئــــــا والعريــــــل كلةــــــا -28
 ة، وبضــــرو ة قيـــــام و  ــــم لتنعيـــــ  أنشــــ ت ما بعااليـــــا فيمــــا يتصــــ  باملـــــداا  الثلةــــا املختـــــا لقليمــــ 
 ا يئــــا والعريــــل. ويــــرلد التقريــــر ال امــــ  لل ل ــــا املشــــ كا ق املرفــــل الثــــاين للوةيقــــا فاــــال بــــو تاــــاون

ICCD/COP(12)/CST/INF.4.   
العلاااااو  وال يا اااااا  لفتااااارة  التفاعااااائ باااااينمشاااااروع برناااااامع عمااااائ  يلاااااة  -ثالثاا  

 2017-2016 ال نتين
 
  2017-2016أعـــد   ا يئـــا، قـــا يتعـــل وااتصا ـــاهتا، مشـــروع برنـــام  عمـــ  لعـــ ة ال ـــنتو  -29

كــــ  تن ــــر فيــــه منــــا الالــــم والت نولوجيــــا. ويتــــملف مشــــروع برنــــام  الامــــ  مــــن جــــزئو  األهــــداب 
ددة، فيمــا تت ــرب أنشـــ ا التن ــيل لع التاــاون مـــ  وأنشــ ا التن ــيل. وتتنـــاول األهــداب رــال  وـــ

عـــرو عـــام ليهـــداب وأنشـــ ا التن ـــيل.  2و 1الامليـــا  وال يانـــا  اما جيـــا. ويـــرد ق امـــدولو 
و ـــتختا  ا يئـــا اآلليـــا األن ـــ  للضـــ لع ق ام ـــا و ـــتنع ها بالتن ـــيل مـــ  أمانـــا التعاقيـــا. ويـــرلد 

وق  3ق امـــــدول  2017-2016الامـــــ  لعـــــ ة ال ـــــنتو  مقـــــ ح امليزانيـــــا الل مـــــا لتنعيـــــ  برنـــــام 
   .ICCD/COP(12)/INF.4و ICCD/COP(12)/6-ICCD/CRIC(14)/2الوةيقتو 

 األ داف -ألف 
 

 ل إتا ة اإلرشام الالز  لتفعيئ  دف التعامل ف  تد ور األراض 1الهدف   
 ــياتمدها مــؤألر قمــا األمــم األ ــا  املن قــ   قــد تتضــمن أهــداب التنميــا امل ــتداما الــيت  -30

. ويقتضـــــ  تنعيـــــ  (8)هـــــدفاب بشـــــمن التاـــــادل ق تـــــدهو  األ اضـــــ  2015املتحـــــدة ق أيلول/ ـــــبتمرب 

_________________ 

 ــيات هــ   الوةيقــا وت راــت قبــ  اعتمــاد أهــداب التنميــا امل ــتداما ومــا يتصــ  هبــا مــن مقا ــد، وهــ  ل ترمــ  لع  (8) 
ال    ـي اقد ق  2015باد عام ل دا  أ    م م بل علت نتائ  مؤألر قما األمم املتحدة بشمن ا ا التنميا ملا 

، أو لع ا ـتباب هـ   النتـائ . و ـت قدم لع منـا الالـم والت نولوجيـا ل ا،ـا 2015أيلول/ بتمرب  27-25الع ة من 
كاملا عن نتائ  مؤألر القمـا ق دو هتـا الثانيـا عشـرة، كـ  يت ـا  ـا أاـ ها بالعتبـا  علـت أكمـ  وجـه لـدو مناقشـا 

 ه   الوةيقا.
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هــــ ا املع ـــوم، قــــا يشـــم  حتديـــد مرا ــــ  للتنعيـــ  وأ،ــــر هـــدب التاـــادل ق تــــدهو  األ اضـــ  تعايـــ  
 للر د لقيا  التقدم اير  ق حتقيل هدب التاادل. 

 
وتي ااير اعتمااام ممار ااا  لااممارة الم ااتدامة لألراضاا  تحااد  ماان تااد ور  أل تعزاااز2الهاادف   

 األراض  وتافف هثار تغير المناو ف  اآلن ذات 
األ ــا  املن قــ   مل ــن ملما  ــا  لدا ة األ اضــ  أن ت ــ م بشــ   كبــري ق ختعيــف آةــا   -31

األ اضــ ، مــن ةــاين  تاــري املنــاا مــن اــلل ا ت ــا  ال ربــون و/أو ا ــد مــن النبااةــا  النااــا عــن
أك ـــيد ال ربـــون وامليثـــان وأك ــــيد النيـــ و . دـــري أن باـــرب ا ــــ اتي يا  ختعيـــف آةـــا  تاـــري املنــــاا 
القائمــا علــت األ اضــ  قــد ل تتوافــل و ا  ــا  ا دا ة امل ــتداما لي اضــ . ويتاــو مــن   الن ــر ق 

ا الـــيت ت ـــ م ق ا ـــد مـــن أوجـــه التـــآ   والتاـــويرب املم نـــا عـــن ،ريـــل حتديـــد املما  ـــا  امل ـــتدام
 تدهو  األ اض  وق ختعيف آةا  تاري املناا ق اآلن  اته.

 
بل تعزاز وتي ير اعتمام ممار اا  لاممارة الم اتدامة لألراضا  تحاد  مان تاد ور 2الهدف   

 األراض  وتعزز التكيف مع تغير المناو ف  اآلن ذات 
اآلةــا  ا اليــا واملتوقاــا لتاــري املنــاا،  األ ــا  املن قــ   ل بــد مــن وضــ  تــدابري تت يــف مــ  -32

و ا ـــا لتزايـــد وتـــرية امعـــاب و دتـــه ون اقـــه امل ـــاين. ومـــن املتوقـــ  أن تاـــز  املما  ـــا  ا اليـــا ق 
رـــال ا دا ة امل ـــتداما لي اضـــ  القـــد ة علـــت الت يـــف مـــ  هـــ   اآلةـــا ، وينباـــ  التو ـــ  لع بـــدائ  

ا  ـا  واملما  ـا  ا ضـافيا الـيت تو ـف بمالـا  ا  ـا   يا اتيا قائما علت الالم لـدعم هـ   املم
قائمــا علــت األ اضــ  للت يــف مــ  تاــري املنــاا. ن ــراب ل ــون األ اضــ  امافــا عرضــا لل عــاب أ ا ــاب، 
فقــد ي ــون مـــن املعيــد مراجاـــا املاــا ب والت ــا ب التقليديـــا وايليــا ق رـــال التصــد  لل عـــاب ق 

عليـه مـن لم انـا  للت يـف مـ  تاـري املنـاا ق األ اضـ  امافـا ق األ اض  امافا، وتقييم ما تن و  
 منا،ل أارو.

ل تشااااجيع إعاااادام وتنفيااااذ تاااادابير وممار ااااا  محاااادمة إلعااااامة ت  ياااائ األراضاااا  3الهاااادف   
 المتد ورة وإصال ها وا تصال ها 

  ـا  األ ا  املن ق   ل يوجـد فـرب واضـ   اليـاب بـو التـدابري امل ـتخدما ق ت بيـل املما -33
امل ــتداما  دا ة األ اضــ ، ومــن   دــري الباعثــا علــت تــدهو ها، والتصــد  مل ــملا أل اضــ  املتــدهو ة 
فاـلب بت بيـل  ا  ـا  لعـادة تمهيـ  ول ــلح وا تصـلح تا ـس تـدهو ها أو توقعـه. ون ـراب للحاجــا 

 اضــ ، ينباــ  لع التصــد  مل ــملا األ اضــ  املتــدهو ة فاــلب مــن أجــ  ت بيــل مع ــوم تاــادل تــدهو  األ
وضــــ  مبــــادة توجي يــــا لتصــــنيف وتلــــف د جــــا  التــــدهو  ق األ اضــــ  املتــــدهو ة فاــــلب، و ب  ــــا 

 بالتدابري امللئما لتازيز لنتاجيا ه   األ اض  علت فو يراع  الوقائ  الجتماعيا القتصاديا.
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 1امدول 
   2017-2016أ داف ونواتع برنامع عمئ  يلة التفاعئ بين العلو  وال يا ا  للفترة 

 النات  ا دب

  لتا ا ا  شـاد الـل م لتعايـ  هـدب تاـادل 1
 تدهو  األ اض  

لعـــــداد دليـــــ  م ـــــتخدم لتنعيـــــ  هـــــدب تاـــــادل تـــــدهو  األ اضـــــ  علـــــت 
 امل توو الق ر 

  ت ـــــــلي  الضـــــــوف علـــــــت مـــــــا تن ـــــــو  عليـــــــه 2
ا دا ة امل ـــــــــتداما لي اضـــــــــ  مـــــــــن  ا  ـــــــــا  

لم انــا  قائمــا علــت الالــم لتازيــز أوجــه التــآ   
ق التصــــد  لتـــــدهو  األ اضـــــ  وختعيـــــف آةـــــا  

 تاري املناا والت يف ماه

 

أ  تازيـــــز وتي ـــــري اعتمـــــاد  ا  ـــــا  لـــــ دا ة 2
امل ـــتداما لي اضـــ  حتـــد  مـــن تـــدهو  األ اضـــ  

 وختعف آةا  تاري املناا ق اآلن  اته

 عن نتائ  عمليا تقييم تشم  ما يل   تقرير
ا ت شـاب مــا تن ــو  عليــه  ا  ــا  ا دا ة امل ــتداما  )أ( 

لي اضــــ  مــــن لم انــــا  للم ــــاةا ق ختعيــــف آةــــا  تاــــري املنــــاا ولدا ة 
 تدهو  األ اض  ق اآلن  اته؛

ا ــتاراو ا ــوافز واملاوقــا  املتصــلا باعتمــاد  ا  ــا   )ب( 
   علت وتلف امل تويا ؛ا دا ة امل تداما لي اض

لتا ـــا ايـــا ا  لتازيـــز ختعيـــف آةـــا  تاـــري املنـــاا ) يـــادة  )ج( 
ا ت ــا  ال ربــون و/أو اعــرب النبااةـــا ( ولدا ة تــدهو  األ اضــ  عـــن 

   ،ريل  ا  ا  ا دا ة امل تداما لي اض .

ب  تازيـــز وتي ـــري اعتمـــاد  ا  ـــا  لـــ دا ة 2
األ اضـــ  امل ـــتداما لي اضـــ  حتـــد  مـــن تـــدهو  

 وتاز  الت يف م  تاري املناا ق اآلن  اته

تقريـــــــر ياـــــــرو أ ـــــــدت املاـــــــا ب والت ـــــــا ب املتالقـــــــا قما  ـــــــا  لدا ة 
األ اض  ومل ن و ع ا بمالا  ا  ا  قائمـا علـت األ اضـ  للت يـف مـ  
تاـــري املنـــاا. و ـــيلخ  التقريـــر أيضـــاب ا ـــت ابا  م ـــتخدم  األ اضـــ  

مئـــا  ال ـــنو، و يتضـــمن مالومـــا  لل عـــاب ق األ اضـــ  امافـــا منـــ  
عـــن ال ـــت ابا   ـــال  امعـــاب امل ـــت دة ق دـــري األ اضـــ  امافـــا. 

 وا تناداب لع ه   املالوما   يتي  التقرير ما يل  
مبـــــــادة توجي يـــــــا بشـــــــمن  ا  ـــــــا  ا دا ة امل ـــــــتداما  )أ( 

لي اضـــــ  مل ـــــن أن تاـــــز  توقاـــــا  علـــــت الت يـــــف مـــــ  تاـــــري املنـــــاا ق 
 افا ودريها؛األ اض  ام
مالومــــــــا  وجي ــــــــا تــــــــدعم اختــــــــا  القــــــــرا ا  امل ــــــــتنرية  )ب( 

واجملتمـ  الالمـ   وي  شد هبـا مقـر و ال يا ـا  وهيئـا  ألويـ  البحـوت
بشـــمن الثاـــرا  املارفيـــا القائمـــا فيمـــا يتصـــ  بتحقيـــل الت يـــف مـــ  تاـــري 

 املناا علت أ ا  يرتب  با تخدام األ اض ؛
لقائمـــــا فيمـــــا يتالـــــل بتحقيـــــل حتديـــــد الثاـــــرا  املارفيـــــا ا )ج( 

 الت يف م  تاري املناا علت أ ا  يرتب  با تخدام األ اض .

  تشــــ ي  لعــــداد وتنعيـــــ  تــــدابري و ا  ـــــا  3
ــــــــدهو ة  ــــــــ  األ اضــــــــ  املت وــــــــددة  عــــــــادة تمهي

 ول ل  ا وا تصل  ا.

 تقرير يتضمن ما يل  
تقييمـــــــاب ملما  ـــــــا  لدا ة األ اضـــــــ  القائمـــــــا واملنا ـــــــبا  )أ( 
ة تمهيـــ  األ اضــ  املتـــدهو ة ول ـــل  ا وا تصــل  ا، قـــا يشـــم   عــاد

 الت اليف امل تبا علت  ل ؛
للتصــد  لي اضــ   مبـادة توجي يــا وايــا ا   يا ــاتيا )ب( 

ــــــدهو ة املارضــــــا مل ــــــتويا  وتلعــــــا مــــــن  ــــــدة التــــــدهو  ق املنــــــا،ل  املت
واجملتماـــــا  األ يائيـــــا، ا ـــــتناداب لع هـــــ   التقييمـــــا  وأفضـــــ  د ا ـــــا  

 ا ال  املتا ا.
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 أنشطة التن يق -باء 
 

الاااذ  ل متابعاااة التقيااايم المواضااايع  بشااا ن تاااد ور األراضااا  وا تصاااال ها 1نشاااا التن ااايق   
 المنتد  الحكوم  الدول  المعن  بالتنوع البيولوج  وألدما  النظم اإلاكولوجيةاجرا  
بمةيــا اتعاقيــا األمــم  (IPBES-3)للمنتــدو  األ ــا  املن قــ    ــل مت امل ــا الاامــا الثالثــا -34

 ة ضــــيا  املقــــر  لجــــراا  ق العــــاملتحــــدة مل افحــــا التصــــحر بصــــعت ا م ــــتخدماب  ئي ــــياب للتقيــــيم املوا
 وم اةاب  ئي ياب فيه. 2018و 2015 من

 
 ل الم ا مة ف  بلورة توقعا  عالمية لألراض  2نشاا التن يق   

( منشـــــو اب  ئي ـــــياب جديـــــداب GLOاأل ـــــا  املن قـــــ    ـــــت ون توقاـــــا  األ اضـــــ  الاامليـــــا ) -35
و ــي ون للتعاقيــا عــن  الــا األ اضــ  وا ــتخدام ا. ومــن املــرج  أن ي نشــر مــرة كــ  أ بــ   ــنوا . 

ألعضـــاف هيئـــا التعاعـــ  بـــو الالـــوم وال يا ـــا  أن يشـــا كوا ق عمليـــا ا ـــتاراو توقاـــا  األ اضـــ  
 الاامليا.

 
ل متابعاااة أنشاااطة التعااااون الحاااال  وا تكشااااف  ااابئ تعااااون إضاااافية ماااع 3نشااااا التن ااايق   

 الفراق التقن  الحكوم  الدول  المعن  بالتربة
، 2015-2014ل،ـــا  برنـــام  عمـــ  ا يئـــا للعـــ ة  األ ـــا  املن قـــ   ن عـــ   أنشـــ ا، ق -36

مــن أجــ  بــدف التاــاون مــ  العريــل. و يتوا ــ  هــ ا التاــاون اــلل فــ ة ال ــنتو القادمــا و ينصــ  
 علت املواضي  املتعل علي ا ق الجتماع املش ك بو ا يئا والعريل.

حكومياة الدولياة المعنياة ل بدء وتن يق أوج  تفاعئ باين التفاقياة والهيلاة ال4نشاا التن يق   
 بتغير المناو

األ ــا  املن قــ   ل املــا تصــد  تقــا ير التقيــيم الــيت هري ــا ا يئــا ا  وميــا الدوليــا املانيــا  -37
بتاــــري املنــــاا لع م ــــائ  التصــــحر ق فصــــو ا املتالقــــا بقابليــــا التــــمةر، وقــــد ت رقــــت ا يئــــا ا  وميــــا 

د ة تتصـــ  بتاـــري املنـــاا والتصـــحر. و ت ت شـــف ا يئـــا فـــر  الدوليـــا مـــؤاراب لع لم انيـــا القيـــام قبـــا
 التااون م  ا يئا ا  وميا الدوليا بشمن ه   املواضي .
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 2امدول 
 2017-2016أنشطة التن يق ف  برنامع عمئ  يلة التفاعئ بين العلو  وال يا ا  للفترة 

 النشاف رال التن يل

بشـــــــمن تـــــــدهو  األ اضـــــــ     متاباـــــــا التقيـــــــيم املواضـــــــيا 1
وا تصـــل  ا الـــ   عريـــه املنتـــدو ا  ـــوم  الـــدو  املاـــل 
بــالتنوع البيولــوج  واــدما  الــن م ا ي ولوجيــا، وامل ــاةا 

 فيه

ــــيم  ــــا التعاعــــ  بــــو الالــــوم وال يا ــــا  ق التقي  ت ــــاهم هيئ
 املواضيا  وفقاب ل جراف ال   حيدد  املنتدو

ــــــا ق الل نــــــا التوجي يــــــا لتوقاــــــا   األ اض  الاامليا  امل اةا ق بلو ة توقاا  2 قــــــد يشــــــا ك أعضــــــاف ا يئ
 األ اض  الاامليا وعمليا ا تاراض ا

  متاباـــا أنشـــ ا التاـــاون ا اليـــا وا ت شـــاب املزيـــد مـــن 3
 ــــب  التاـــــاون مــــ  العريـــــل التقـــــل ا  ــــوم  الـــــدو  املاـــــل 

 بال با

 املتعل علي ا   ي تند التااون لع املواضي  املش كا التاليا
  التاــــادل ق قع ــــوم هــــدب التنميــــا امل ــــتداما املتالــــل

 تدهو  األ اض 
 املؤشرا  اليت تص  ق أهداب اتعاقا   يو الثلت 
 ال ربون الاضو  ق ال با 

  بدف وتن يل أوجه تعاع  بو التعاقيـا وا يئـا ا  وميـا 4
 الدوليا املانيا بتاري املناا

بو الالوم وال يا ا ، بـدعم مـن  ت ت شف هيئا التعاع  
األمانا، لم انيا تناول ا يئا ا  وميا الدوليا الصـلا بـو تاـري 

    املناا وتدهو  األ اض  ق أعما ا املقبلا.
 الميزانية -جيم 

 
الالــــوم وال يا ــــا  لعــــ ة  تبلــــ  امليزانيــــا الل مــــا لتنعيــــ  برنــــام  عمــــ  هيئــــا التعاعــــ  بــــو -38

البيانـــا  املتالقـــا بالت ـــاليف املقـــد ة  يـــو و. وتـــرلد 510 000مـــا رموعـــه  2017-2016 ال ـــنتو
 ICCD/COP(12)/6-ICCD/CRIC(14)/2الـــــــــــــوةيقتو وق  3لربنـــــــــــــام  عمـــــــــــــ  ا يئـــــــــــــا ق امـــــــــــــدول 

. وقــد تل ــا األ،ــراب أن امليزانيــا األ ا ــيا املق  ــا لامــ  ا يئــا واملــوا د ICCD/COP(12)/INF.4و
 510 000يـــو و مـــن رمـــوع امليزانيـــا املقـــد  ة البـــال   310 000انيـــا تا ـــ  املتا ـــا مـــن اـــا ج امليز 

يـــو و الل مـــا لتنعيـــ  برنـــام  الامـــ  بال امـــ . وقـــد تقـــر  ل ن لتا ـــا مـــوا د لضـــافيا أو ترتيـــ  أولويـــا 
 األهداب واألنش ا املق  ا ا تناداب لع املوا د املتا ا.

 3امدول 
 2017-2016العلو  وال يا ا  للفترة  ميزانية برنامع عمئ  يلة التفاعئ بين

 الت لعا )باليو و( مصد  التموي  ا دب/النشاف
 145 000 من اا ج امليزانيا 1ا دب 
 160 000 من اا ج امليزانيا 2ا دب 
 65 000 من اا ج امليزانيا 3ا دب 

 30 000 من اا ج امليزانيا أنش ا التن يل
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 الت لعا )باليو و( مصد  التموي  ا دب/النشاف
 110 000 امليزانيا األ ا يا (أ)الجتماعا  ال نويا لل يئا

 510 000  المجموع 
 110 000  امليزانيا األ ا يا املق  ا

 200 000  املوا د املتا ا من اا ج امليزانيا
 200 000  العا ب
   . هيئا التعاع  بو الالوم وال يا ا  (أ) 

 المقتر ا  -رابعاا  
 
قااد تااوم لجنااة العلاام والتكنولوجيااا أن تنظاار فاا  المقتر ااا  التاليااة المقدمااة ماان  يلااة  -39

ماااان أ ااااداف برنااااامع عملهااااا  4و 3التفاعاااائ بااااين العلااااو  وال يا ااااا  باصااااو  الهاااادفين 
 وأن توص  مؤتمر األطراف بما ال ل 2015-2014 للفترة

لم ااا مة فاا  أن اطلااإ إلااى  يلااة التفاعاائ بااين العلااو  وال يا ااا  )الهيلااة( ا )أ( 
عمليااة ا ااتعراي تقياايم تااد ور األراضاا  وا تصااال هال فاا  الوقاا  المنا ااإ ووفقاااا لمجااراء 

المنتاااااد  الحكاااااوم  الااااادول  المعنااااا  باااااالتنوع البيولاااااوج  وألااااادما  الااااانظم الاااااذ  احااااادمح 
 ؛اإلاكولوجية )المنتد (

وغيار م أن احث الابراء المادرجين علاى قاةماة الاباراء الم اتقلين لالتفاقياة  )ب( 
ماان الابااراء الم ااتقلين ماان ذو  الابااارة واأو المنشااورا  ذا  الصاالة علااى الم ااا مة فااا  

 عملية ا تعراي التقييم ف  الوق  المنا إ ووفقاا لمجراء الذ  احدمح المنتد ؛
 أن اطلإ إلى األمانة ما ال ل )ج( 
قلين إألطاااار األطاااراف والهيلاااة والاباااراء المااادرجين فااا  قاةماااة الاباااراء الم ااات ‘1‘

لالتفاقيااة عناادما ا علاان طلااإ ترشاايت ألبااراء م ااتقلين للتقياايم وتصاابت الن اا  
 األولية للتقييم متا ة ل تعراي النظراء؛

مواصااالة تي اااير مشااااركة رةاااي  لجناااة العلااام والتكنولوجياااا فااا  فرااااق الاباااراء  ‘2‘
 المتعدم التاصصا  بصفة مراقإ؛

التقنااا  الحكاااوم  الااادول  تشاااجيع الهيلاااة علاااى مواصااالة التعااااون ماااع الفرااااق  )م( 
المعنااا  بالترباااة ماااع التركياااز علاااى المواضااايع التااا  ات فاااق عليهاااا ألاااالل الجتمااااع المشاااتر  باااين 

 الهيلة والفراق.
أن تنظاار فاا  المقتر ااا  التاليااة المقدمااة ماان  قااد تااوم لجنااة العلاام والتكنولوجيااا أا اااا  -40

 مر األطراف بما ال لوأن توص  مؤت 2017-2016الهيلة باصو  برنامع عملها للفترة 
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العلااااااو  وال يا ااااااا  لفتاااااارة  أن اعتمااااااد برنااااااامع عماااااائ  يلااااااة التفاعاااااائ بااااااين )أ( 
 ؛2017-2016 ال نتين
 أن اطلإ إلى الهيلة ما ال ل )ب( 
علااى ال يا ااا ل لكاائ  اادف  منصاابةتقاادام تقرااار تااوليف ل ات اامن توصاايا   ‘1‘

ل إلااااى 2017-2016ماااان األ ااااداف المدرجااااة فاااا  برنااااامع عملهااااا للفتاااارة 
 الدورة الثالثة عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا؛

 ل2017-2016تقاادام تقرااار عاان أنشااطة التن اايق المنفااذة أثناااء فتاارة ال اانتين  ‘2‘
 عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا.إلى الدورة الثالثة 
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 األولالمرفق 
 

 األتصاصا   يلة التفاعئ بين العلو  وال يا ا   
 

 معلوما  أ ا ية -أولا  
 
هيئـا تعاعــ  بــو ، أن ينشــ  11-/م أ23مــن مقـر    1قـر  مــؤألر األ،ـراب، قوجــ  العقـرة  -1

ي ت ـــ    يا ــايف ق اهـــاهو وضـــمان نشـــر مـــا - الالــوم وال يا ـــا  لت ـــ ي  لجـــراف  ـــوا  علمـــ 
ال يا ــاتيا مــن مالومــا  وماــا ب ومشــو ة ق رــال التصــحر وتــدهو  األ اضــ  وجاهــا مــن النا يــا 

 من املقر  نع ه. 3. و  دد  وليا ا يئا ق العقرة وامعاب
  

 الولاة -ثانياا  
 
 ، ق ما يل  11-/م أ23من املقر   3تتمث  وليا ا يئا، وفقاب للعقرة  -2

 ـــــا منـــــا الالـــــم والت نولوجيـــــا ليوضـــــ  الـــــ  يـــــن م اضـــــ لع ا ب ـــــ  مـــــا ت ـــــند  ل )أ( 
 م ام؛  من

حتليــــ  وتوليــــف ال ــــتنتاجا  والتو ــــيا  الالميــــا املنبثقــــا عــــن املــــؤألرا  الالميــــا  )ب( 
املتالقــــا بالتصــــحر/تدهو  األ اضــــ  وامعــــاب، قــــا يشــــم  املــــؤألرا  الالميــــا املقبلــــا لتعاقيــــا األمــــم 

ام ــــا  املنا ــــبا مــــن أ ــــحاب املصــــلحا املتحــــدة مل افحــــا التصــــحر، وقائمــــا امــــرباف امل ــــتقلو، و 
ـــــا الالـــــم والت نولوجيـــــا لارضـــــ ا علـــــت مـــــؤألر  والشـــــب ا ، وترات ـــــا لع مق  ـــــا  تن ـــــر في ـــــا من

 األ،راب؛ 
التعاعــ  مــ  اآلليــا  الالميــا املتاــددة القائمــا، ل  ــيما املنتــدو ا  ــوم  الــدو   )ج( 

وا يئــا ا  وميــا الدوليــا املانيــا بتاــري املنــاا،  املاــل بــالتنوع البيولــوج  واــدما  الــن م ا ي ولوجيــا،
ـــابر الالميـــا القائمـــا  والعريـــل التقـــل ا  ـــوم  الـــدو  املاـــل بال بـــا، ودـــري  لـــ  مـــن الشـــب ا  واملن

 ؛وامل تحدةا
م ــــاعدة م تــــ  منــــا الالــــم والت نولوجيــــا ق تن ــــيم املــــؤألرا  الالميــــا للتعاقيــــا  )د( 

 .وتقييم نتائ  ا
ا يئــا أعما ــا  ــ  الايــا الــدو ة الثالثــا عشــرة ملــؤألر األ،ــراب، و ــي  رو  ينئــ  و ــتما    -3

 ا تاراض ا.
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 النطاق واألنشطة -ثالثاا  
 
 تض ل  هيئا التعاع  بو الالوم وال يا ا  قا يل   -4

حتديـــد مواضـــ  ا اجـــا لع ماـــا ب علميـــا و/أو ت نولوجيـــا ل مـــا لتنعيـــ  التعاقيـــا  )أ( 
مرجـــ  عـــامل  ق رـــال الالـــوم والت نولوجيـــا املتالقـــا ق ـــائ  التصـــحر وتـــدهو  األ اضـــ  و/أو مال ـــا 
 وامعاب؛
ــــا  )ب(  ــــا بالتصــــد  لل تياجــــا  ايــــددة  ا  األولوي ــــا  كعيل ــــا  آلي ا ــــت لع وااتي

ــــ  عمليــــا  التقيــــيم  ــــا الالــــم والت نولوجيــــا ن ــــر ا يئــــا للي ــــا، مث ــــه من و/أو ال تياجــــا  الــــيت توج 
بحــث القائمــا و/أو امديــدة، ودــري  لــ  مــن آليــا  تــديرها املؤ  ــا  واملن مــا   ا  وأنشــ ا ال

الصـلا القائمـا و/أو امديـدة، وال يانــا  األاـرو املانيـا علـت الص ــاد الاـامل  أو ا قليمـ  أو الــو،ل 
 ت نولوجيا(؛ )ومن ا، علت  بي  املثال، الحتادا  امل تقلا للشب ا  الالميا واملنابر ا قليميا للالم وال

 بدف تنعي  اآلليا  املختا ة لتحصي  املاا ب ودعم تنعي ها ومتاباته؛ )ج( 
ــــائ  ايصــــلا )ان ــــر العقــــرة  )د(  ج( وتوليع ــــا وترات ــــا لع لاــــا يع م ــــا -4حتليــــ  النت

ـــن مـــن ا ـــتخدام ال ـــتنتاجا  الالميـــا والت نولوجيـــا  مقـــر و ال يا ـــا  و ـــاناو القـــرا ا ، قـــا مل  
خدام ا ويي ـر  ق  ـياب ال يا ـا  والقـرا ا  املرتب ـا ق ـائ  التصـحر وتـدهو  األ اضـ  وياز  ا ت
 وامعاب؛
 تقد  الدعم الل م لع م ت  منا الالم والت نولوجيا. )ه( 

  
 تشكيلة الهيلة -رابعاا  

 
 3مــراقبو تنت ــ  مــدة عضـــويت م، وفقــاب ملــا و د ق العقـــرة  3و عضـــواب  20تتــملف ا يئــا مــن  -5

 أعل ، ق أعقاب الدو ة الثالثا عشرة ملؤألر األ،راب.
، ولن ــــخته املصــــوبا بصــــيات ا الــــوا دة ق الوةيقــــا 11-أ/م 23مــــن املقــــر   4ووفقــــاب للعقــــرة  -6

ICCD/COP(11)/23/Add.1/Corr.1 ـــــ  منـــــا الالـــــم ـــــا مـــــن  )أ( أعضـــــاف م ت ـــــملف عضـــــويا ا يئ ، تت
 ـد مـن م من قـا مـن املنـا،ل املشـمولا قرفقـا  التنعيـ  مخ ا علماف ت او  كـ  وا)ب( والت نولوجيا؛ 

ا قليمـــ ؛ )ج( عشـــرة علمـــاف تتـــا هم م تـــ  منـــا الالـــم والت نولوجيـــا مـــن اـــلل دعـــوة معتو ـــا 
تراعــ  التــوا ن ا قليمــ  والتــوا ن بــو التخصصــا ؛ )د( ةلةــا مــراقبو مــو عو كمــا يلــ   وا ــد مــن 

من مــا دوليــا، ووا ــد مــن من مــا مانيــا مــن من مــا   ل ــدو من مــا  اجملتمــ  املــدين، ووا ــد مــن
 األمم املتحدة.

ويشــ ك ق  ئا ــا ا يئــا  ئــيس م تــ  منــا الالــم والت نولوجيــا وعــاا ينتخبــه ايــ  أعضــاف  -7
 .  6امم ا عشر امل كو ين ق العقرة ا يئا من بو الالماف 
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ع ــز عــن تمديــا امل ــام والو ــائف  وق  الــا ا ــتقال الاــاا الــ   يشــا ك ق  ئا ــا ا يئــا أو -8
امل ــندة لليــه أو لكما ــا، تتــا  أعضــاف ا يئــا عضــواب آاــر ليحــ  ولــه. ويتــوع الــرئيس املشــا ك اآلاــر 

  ئا ا ا يئا و د  بالنيابا لع  و انتخاب  ئيس مشا ك جديد.
 تايو  اته.ول ا ا تقال أ د الالماف من ا يئا، حي  وله عاا بدي  با تخدام لجراف ال -9
 و ي او  مقر  ا يئا ق اجتماع ا األول. -10

  
 طراةق العمئ -ألام اا  

 
 لاا الام  الرميا لل يئا ه  ا ن ليزيا فق . -11
حيــــدد الرئي ــــان املشــــا كان لل يئــــا، بالتشــــاو  مــــ  أمانــــا التعاقيــــا ووفقــــاب للمــــوا د املتا ــــا ق  -12

) ضــو ياب أو بالتحـــاو  الشـــب  ( وتــوا ي  اناقادهـــا ومـــدهتا. امليزانيــا، ،ريقـــا عقــد اجتماعـــا  ا يئـــا 
دـــــري أنــــــه ينباــــــ  أل ي اقــــــد أكثــــــر مــــــن اجتمــــــاعو  ضــــــو يو ق ال ــــــنا، علــــــت أن ي اقــــــدا ق بــــــون 

ياــرو أ ــد األ،راب/ل ــدو املؤ  ــا  ا تضــافا الجتمــاع ويت عــ  قــا ي تــ  علــت  لــ   ا مــا
ئـا أيضـاب مـن فـر  اجتماعـا  م تـ  منـا الالـم من ت اليف. وت تعيد الجتماعا  ا ضـو يا لل ي

والت نولوجيــــــا أو أ  منا ـــــــبا أاـــــــرو مواتيـــــــا تـــــــرتب   ـــــــدول الجتماعـــــــا  أو املـــــــؤألرا  األاـــــــرو 
 للتعاقيا.

يشـــا ك أعضـــاف ا يئـــا ق كـــ  اجتمـــاع لمـــا  ضـــو يا أو لل  ونيـــاب. ول ا تاـــ    علـــت عضـــو  -13
ئــ ، أل ــباب اا جــا عــن ل ادتــه، فاليــه أن يبلــ  املشــا كا ق أ ــد الجتماعــا  بشــ   كامــ  أو جز 

الرئي ــو املشــا كو بــ ل  فــو اب، عــن ،ريــل األمانــا. ويقــدم األعضــاف املتايبــون م ــاةاهتم بالو ــائ  
 ا ل  ونيا.

يئــا فــلن ول ا ع ــز أ  عضــو عــن أداف م امــه و/أو املشــا كا ق ةلةــا اجتماعــا  متتاليــا لل  -14
   عضواب بديلب  يح  وله.

وت ا ــت ت ــاليف ال ــعر وبــدل ا قامــا اليــوم  مميــ  األعضــاف وفقــاب لقواعــد األمــم املتحــدة  -15
 وأن مت ا. 

وقـــد ت ـــدعت مؤ  ـــا  شـــري ا أو اـــرباف فـــرادو للمشـــا كا ق اجتماعا /مناقشـــا  ا يئـــا  -16
 علت أ ا  وص ، ا تناداب لع مق ح من الرئي و املشا كو.

 كان ق ــؤوليا تن ــيل عمــ  العريــل أةنــاف الجتماعــا  وق العــ ا  ويت عــ  الرئي ــان املشــا -17
 العا لا بين ا وتي ري تبادل اآل اف واملالوما  فيما بو األعضاف وبو األمانا واألعضاف. 

ول ي  ــــم  لاــــري الرئي ــــو املشــــا كو لل يئــــا بتوقيــــ  وتوجيــــه الر ــــائ  وأ  مرا ــــل   ميــــا  -18
 ال يانا  األارو.أارو موج ا من ا يئا لع 



 ICCD/COP(12)/CST/6 

 

22/27 GE.15-12008 

 

 (.2015-2014وتتـــوع ا يئـــا م ـــؤوليا لعـــداد برنـــام  الامـــ  لعـــ ة ال ـــنتو األوع مـــن عمل ـــا ) -19
، فتقــدم ا يئــا مشــروع برنــام  عمل ــا لع منــا الالــم والت نولوجيــا  2017-2016أمــا لعــ ة ال ــنتو 

 ك  حتيله لع مؤألر األ،راب  قرا  /اعتماد . 
وتقــدم ا يئــا تقريــراب لع كــ  دو ة مــن دو ا  مــؤألر األ،ــراب عــن التقــدم ايــر  و الــا تنعيــ   -20

م ام ـــا والتزاماهتـــا، قـــا يشـــم  تو ـــيا  دقيقـــا وعمليـــا، بايـــا التمـــا  ل شـــاداته بشـــمن مـــا يلـــ  مـــن 
 ا وا  وأنش ا. 

 ا.وت ل  ا يئا عمليا التعاقيا علت أ  م ت دا  من الل آليا  التعاقي -21
وأللـــ  أمانـــا التعاقيـــا  صـــراب ايـــ  ا قـــوب وامل ـــميا  واملصـــاحل ق املل يـــا الع ريـــا  ا   -22

الصــــلا، قــــا ق  لــــ   قــــوب املؤلــــف ق  ــــياب املن  يــــا  واملنت ــــا  الــــيت تاــــد ها وتقــــدم ا ا يئــــا 
م  وأعضــااها. و ــتنو  األمانــا   ــ  األ ــول، أو تبلــ  أعضــاف ا يئــا املانيــو   ــ  القتضــاف، بــ

 قـــوب تـــمليف اا ـــا بمعضـــاف ا يئـــا الـــ ين أ ـــ موا ق ل ـــدا  نـــات  ماـــو. ولـــن ي شـــ ف ا صـــول  
علـــت ل ن اـــا  مـــن  ـــا    ـــل التـــمليف لن ـــ  املن  يـــا  واملنت ـــا  املـــ كو ة أو تو يا ـــا أو 
تقام ــــا، شــــري ا ا شــــا ة لع املصــــد  وعــــدم لداــــال أ  تايــــريا  علــــت الامــــ  األ ــــل . ومــــا أن 

ا ن ــ  املن  يــا  واملنت ــا  أو تو يا ــا أو تقام ــا، فلالــا  تصــب  متا ــا لل م ــو  تــرا  األمانــ
شــري ا ا شــا ة علــت النحــو املنا ــ  لع مصــد ها واللتــزام بــم  قيــود تــن  علي ــا األمانــا،   ــ  

 القتضاف.
  
 مور أمانة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر - ام اا  

 
لــــدعم ا دا   واـــــدما  األمانــــا لع أعمــــال ا يئــــا، قــــا يشـــــم   ــــتقدم أمانــــا التعاقيــــا ا -23

 اجتماعاهتا عند القتضاف. وتشم  م ام ا ما يل  
ــــا وفقــــاب لتــــا ي  وم ــــان اناقادهــــا،  )أ(  دعــــوة األعضــــاف واملــــراقبو لع اجتماعــــا  ا يئ

ــو ل مشــا كت م، وختصــي  بــدل لقا مــا يــوم  والضــ لع ب تيبــا   ــعر األعضــاف واملــدعوين الــ   أل 
  م،     القتضاف؛

لعــــداد جــــدول األعمــــال املؤقــــت للجتماعــــا  بالتشــــاو  مــــ  الرئي ــــو املشــــا كو  )ب( 
 لل يئا والت ع  بل دا  الوةائل املواضيايا  ا  الصلا اليت تاد ها ا يئا؛

 م اعدة املقر  ق لعداد تقا ير ك  اجتماع )قا ق  ل  قائما املشا كو(؛ )ج( 
 ا عاظ علت املوق  ا ل  وين/الصعحا ا ل  ونيا لل يئا ومراجاته وحتديثه با تمرا ؛ )د( 
 اختا  ال تيبا  الل ما لاقد اجتماعا  ا يئا؛ )ه( 
 تقد  الدعم القانوين     القتضاف؛ )و( 
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 التصال با يئا  األارو من الل القنوا  الرميا،     القتضاف. ) ( 
 ةالحوكم - ابعاا  

 
  تام  ا يئا وفقاب ملقر ا  مؤألر األ،راب املتالقا بمنش ت ا. -24
ــــا بتوافــــل اآل اف. و ــــيتوع الرئي ــــان املشــــا كان تي ــــري املناقشــــا  بــــو  -25 وت تخــــ  قــــرا ا  ا يئ

أعضـــاف ا يئـــا وم ـــاعدهتم علـــت حتقيـــل توافـــل اآل اف. ومـــ  تاـــ   التو ـــ  لع توافـــل ق اآل اف ت تخـــ  
ا القــرا ا  القــرا ا  املتالقــا بامل ــائ  ا جرائيــا بمدلبيــا ب ــي ا مــن األعضــاف ا اضــرين املصــوتو. أمــ

بشـمن امل ــائ  املوضــوعيا، فت تخــ  باالبيــا ةلثــ  األعضــاف ا اضــرين املصــوتو. ول ا أةــري ت ــاال  ــول 
مــا ل ا كانــت امل ــملا  ا  ،ــاب  لجرائــ  أو موضــوع ، فــلن القــرا  ي تخــ  بشــمالا باالبيــا ب ــي ا مــن 

العقــرة وفقــاب للمما  ــا  ل تت ــرب للي ــا هــ   أاــرواألعضــاف ا اضــرين املصــوتو. وت قــر  أ  م ــملا 
 املتباا ق األمم املتحدة.

وحي ــت الرئي ــان املشـــا كان لل يئــا بالصـــل يا   اهتــا ويضـــمنان ماــاب امتثـــال ايــ  أعضـــاف  -26
ا يئـــا أل  ـــام ااتصا ـــاهتا. ويامـــ  الرئي ـــان املشـــا كان حتـــت  ـــل ا مـــؤألر األ،ـــراب، مـــن اـــلل 

 م ت  منا الالم والت نولوجيا. 
وو أ  الفــا  تنشــم ب ــب  عمــ  أعضــاف ا يئــا أو تــرتب  بــه، وفقــاب ملدونــا ال ــلوك وت  ــ  -27

وال يا ـا املتالقــا بتضــا ب املصـاحل اللتــو اعتمــدهتما ا يئـا. وامتثــال أ  ــام مدونـا ال ــلوك و يا ــا 
تضـــا ب املصـــاحل ولجرافاهتمـــا التنعي يـــا أمـــر للزامـــ . ول ي ـــم  أل  فـــرد باملشـــا كا ق أعمـــال ا يئـــا 

 ل ا تبو عدم امتثاله  يا اهتا ولجرافاهتا. 
 و ي تارو م ت  منا الالم والت نولوجيا ااتصا ا  ا يئا     القتضاف. -28
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 المرفق الثالث
  

 2015-2014برنامع عمئ  يلة التفاعئ بين العلو  وال يا ا  للفترة   
 

المنااو والتافياف ا اتادا  األراضا  وإمارتهاا علاى نحاو م اتدا  فا  التكياف ماع تغيار ل تدعيم اتفاقيا  راو األألر  باألملة العلمياة علاى م اا مة 1الهدف 
 .من هثارح والحفا  على التنوع البيولوج  وألدما  النظم اإلاكولوجية

 النتائ  
حبلــول أيا /مــايو  -تقــد  تو ــيا  بشــمن أ ــ  املؤشــرا  امل ــتخدما ق ل،ــا  كــ  اتعاقيــا مــن اتعاقيــا   يــو ل بــلف املشــ ك عــن امل ــائ  املتالقــا باأل اضــ   )أ(1

2015 
 -ملرفـل البيئــا الاامليــا  تقيـيم نتــائ   لقـا الامــ  املانيـا بقــد ة الـن م ا ي ولوجيــا الز اعيـا علــت الت يـف، الــيت ن م ـا العريــل ال تشـا   الالمــ  والتقـل التــاب  )ب(1

 2015حبلول آ ا /ما   
 فعالية المؤتمرا  العلمية لتفاقية مكافحة التصحر ف  تقدام معلوما  ومعارف وتوصيا  تفيد ف  وضع ال يا ا  زاامةل 2الهدف 
 النتائ  

 2015حبلول أيا /مايو  -تراا نتائ  املؤألر الاامل  الثالث للتعاقيا لع تو يا  تن ر في ا منا الالم والت نولوجيا  )أ(2
 2015حبلول أيا /مايو  -تقييم آةا  نتائ  املؤألرين الالميو األول والثاين علت دعم عمليا  ن  القرا  ق ل،ا  التعاقيا  )ب(2
 2015حبلول  زيران/يونيه  -تقد  تو يا  بشمن املواضي  اليت  تتناو ا املؤألرا  الالميا املقبلا للتعاقيا  )ج(2

بشاا ن تااد ور  المنتااد  الحكااوم  الاادول  المعناا  بااالتنوع البيولااوج  وألاادما  الاانظم اإلاكولوجيااةكفالااة أن اكااون التقياايم المواضاايع  الااذ  اجرااا  ل 3الهاادف 
 لتفاقية مكافحة التصحر ولألطراف فيها األراض  وا تصال ها مفيداا 

 النتائ  
 30حبلــول  -التاليــل علــت مقــ ح م تــ  منــا الالــم والت نولوجيــا لع املنتــدو بشــمن حتديــد ن ــاب التقيــيم املواضــيا  بشــمن تــدهو  األ اضــ  وا تصــل  ا  )أ(3

 2014 زيران/يونيه 
حبلــول   -لــل بتــدهو  األ اضــ  وا تصــل  ا فيمــا يتا (IPBES-3)تقــد  تو ــيا  لع م تــ  منــا الالــم والت نولوجيــا بشــمن امل ــا الاامــا الثالثــا للمنتــدو  )ب(3

 2015كانون الثاين/يناير 
 فصاعداب  2015ابتداف من كانون الثاين/يناير  -امل اةا ق ال تيبا  األوليا للتقييم املواضيا  ال   عريه املنتدو بشمن تدهو  األ اض  وا تصل  ا  )ج(3

 الدول  المعن  بالتربة ف  المجال  ذا  الصلة باتفاقية مكافحة التصحر واألطراف فيهاالتعاون مع عملية الفراق التقن  الحكوم  ل 4الهدف 
 النتي ا 

 2014حبلول كانون األول/دي مرب  -ن بو ا يئا واملنتدو ولنشااها التعاب علت آليا تااو  )أ(4
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 إعدام تقرار وتقدام توصيا  إلى الدورة الثانية عشرة لمؤتمر األطراف -نتاةع إضافية 
 النتائ   

 2015حبلول  زيران/يونيه  - ة الثانيا عشرة ملؤألر األ،راب تقد  تقرير عن أنش ا ا يئا لع الدو  )أ(1نتي ا لضافيا
 2015 زيران/يونيه حبلول  - 2017-2016د برنام  عم  الع ة لعدا )ب(1نتي ا لضافيا
ن األول/أكتـوبر تقد  تو يا  من ا يئا لع الدو ة الثانيا عشرة ملؤألر األ،راب ا تناداب لع األعمال املنع ة ق الع ة من  زيران/يونيه لع تشـري 2نتي ا لضافيا 

 2015حبلول تشرين األول/أكتوبر  - 2015

 


