
(A)   GE.14-25128    200115    230115 

  

 لجنة العلم والتكنولوجيا
 الدورة االستثنائية الرابعة
 1122آذار/مارس  21-9كانكون، املكسيك، 

 من جدول األعمال املؤقت 3و 1ان البند
دهور األراضةةو والجفةةا  مةةا تجةةف الت فيةة  مكافحةةة الترةةحر  

مةةةةا واةةةة ة الفقةةةةر و حقيةةةةا التنسيةةةةة الس ةةةةتدامة  م ةةةةاهسة العلةةةةم 
 والتكنولوجيا والسعار  والسسارسات التقليدية

إسةةةدال السةةةةورة العلسيةةةة بةةةة ت موضةةةور   استكةةةةا   يةةةارات 
 التنسية الس تدامة  التعادل فو  دهور األراضو فو سياق

ال فاقيةةةة األمةةةم الستحةةةدة ؤ سر العلسةةةو الثالةةة   قريةةةر اةةةا التحمةةةير للسةةة  
لسكافحةةة الترةةحر بةةة ت  مكافحةةة الترةةحر  دهور األراضةةو والجفةةا  
ما تجف الت في  ما وا ة الفقر و حقيةا التنسيةة الس ةتدامة  م ةاهسة 

والتقةةدا السحةةر   العلةةم والتكنولوجيةةا والسعةةار  والسسارسةةات التقليديةةة 
عةةادل فةةو  ةةدهور األراضةةو فةةو التاستكةةةا   يةةارات  بةةة ت موضةةور 

  سياق التنسية الس تدامة
 مذكرة مقدمة ما األمانة  

 موجز  
قررررررر ر مرررررررؤف  األ ررررررر اد   اافاقيررررررر  األمررررررر  امل  رررررررد  ملكا  ررررررر  ال  ررررررر  ،  وجررررررر   
مكا  ررررررر  "، أن ي نررررررراول املرررررررؤف  التفمرررررررو ال الررررررر  ل افاقيررررررر  مو رررررررو   21-أ /م21 مقررررررر ر 

ل ال خفيرررر  مررررن و رررري  الفقرررر  و قيرررر  ال نميرررر  ال  رررر  /اداور األرا ررررو واأفرررراد مررررن أجرررر
 ."املس دام   مسامه  التف  وال كنولوجيا واملتارد واملمارسات ال قفيدي 
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عن األنشرة  الرا ا رةفا يفرا     رار ال  ضرمت لفمرؤف  اً وا ضمن اذ  الوثيق  موجز  
س شراري  التفمير  لفمرؤف  ل ق ي  ساب  لفمؤف  أُعد ب وجيه من الفجن  االاً انفيذياً التفمو وموجز 

التفمو ال ال . وسرود اقردم االسر ن اجات ال ييسري  الرا لفرا  ليقرا ال ق ير  السراب  لفمرؤف  
   املؤف  التفمو ملناقش قا. 

، أن يكررررون 12، الفقرررر   22-/م أ12 وجرررر  مقرررر ر   اً،وقرررر ر مررررؤف  األ رررر اد أيضرررر 
اس كشرراد ليررارات ال تررا ل   "فاقيرر  اررو املو ررو  الررذت سرري ناوله املررؤف  التفمررو ال ابررا ل ا

 ."اداور األرا و   سياق ال نمي  املس دام 
عن ال قدم الذت ُأحر   بشرين ارذا املو رو  عفر  اً خم    اً وا ضمن اذ  الوثيق  موجز  

التامرررل املف ررروا برررا  التضررروي  ال ررابا لفجمتيررر  التامررر  املتررر  بيارررداد ال نميررر  مسرر وا الف يررر  
، وكررذلك ال قرردم امرر   مررن قبررل الف يرر   نسرري  األنشررة  ائح ررايي املتنيرر  ب  الفجنررو  املسرر دام 

التامل احلكومو الدويل وايئ  ال فاعرل برا التفروم والسياسرات الرا أنشرياا مرؤف  األ ر اد   
  وراه احلا ي  عش  .
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 ام ويات
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 معلومات تساسية -توالا  
ق رت األ  اد،   الدور  ال امن  ملؤف  األ  اد، اتزيز القاعد  التفمي  الا اقوم عفيقا  -2

)أ(، 2، الفقررر   1-/م أ23باألحكرررام الررروار     املقررر ر  يررر . وقررر ر مرررؤف  األ ررر اد، عمررر ً االافاق
يرررنم  مك ررر  أنررر  التفررر  وال كنولوجيرررا كرررل  ور  ، أن 11و 29، الفق اررران 22-/م أ12واملقررر ر 

مقبفررر  اتقرررداا برررا الررردورات   هررركل يملفررر  عفيررره  رررابا املرررؤف  التفمرررو وال قررر ، بال شررراور مرررا 
 .ا ا  رايد مؤال وصاح  لرب   ني    املو و  ذت ال ف  خي ار  مؤف  األ  ادمؤسس  رايد /

وقرررد ُعقرررد، منرررذ ذلرررك الوقرررت، مرررؤف ان عفميررران.  ُتقرررد املرررؤف  التفمرررو األول ل افاقيررر   -1
رصررررد "  برررويني آيرررر س، بررراألرجن ا وانرررراول مو رررو   1119أيفول/سررررب مرب  14 ىل  11 مرررن

االق  رررا ت مرررن  - رررو عفررر  املسررر ويا البيو يزيرررايو واالج مررراعو واقيررري  ال  ررر   وارررداور األرا
املرؤف  التفمرو ال راال ل افاقير   ُتقرد  أما .أجل  ع  اختاذ الق ارات   جمال   ار  األرا و وامليا "

ال قيررررري  االق  رررررا ت "  برررررون، بيملانيرررررا وانررررراول مو رررررو   1123نيسررررران/أب يل  21 ىل  9مرررررن 
لألرا رررو ومررردا قررردر  املنرررا   القاحفررر  وهررربه القاحفررر  واأا ررر  هررربه  لف  ررر   وائ ار  املسررر دام 

 ."ال  ب  عف  ال كي 

، أن ي نررراول املرررؤف  التفمرررو ال الررر  21-/م أ21وقررر ر مرررؤف  األ ررر اد،  وجررر  املقررر ر  -3
مكا  رر  ال  رر  /اداور األرا ررو واأفرراد مررن أجررل ال خفيرر  مررن و رري  " مو ررو ل افاقيرر  

 ."املس دام   مسامه  التف  وال كنولوجيا واملتارد واملمارسات ال قفيدي الفق  و قي  ال نمي  

وقُررررردقمت اقررررراري  م حفيررررر  عرررررن ال  ضرررررمت لفمرررررؤف  التفمرررررو ال الررررر  ل افاقيررررر    الررررردور   -4
  الدولرر  احلا يرر  عشرر   لفجنرر  التفرر  وال كنولوجيررا، و  االسرر  نايي  ال ال رر  لفجنرر  التفرر  وال كنولوجيررا

، عفرررررر  ال رررررروايل. ICCD/COP(11)/CST/5و ICCD/CST(S-3)/4 الرررررروثيق ا اررررررو مبرررررراق   كمررررررا
اً عرررن األنشرررة  الرررا ا رررةفا يفرررا لف  ضرررمت لفمرررؤف  التفمرررو ومررروجز اً وا ضرررمن ارررذ  الوثيقررر  مررروجز 

ل ق ير  سراب  لفمرؤف  أُعرد ب وجيره مرن الفجنر  االس شراري  التفمير  لفمرؤف  التفمرو ال الر . اً انفيذي
جات ال ييسرري  الررا لفررا  ليقررا ال ق يرر  السرراب  لفمررؤف    املررؤف  التفمررو وسررود اقرردم االسرر ن ا

 ملناقش قا.

، أن يكرررون املو رررو  الرررذت 22-/م أ12 وجررر  مقررر ر   اً،أيضرررقررر ر مرررؤف  األ ررر اد و  -2
ال ترا ل   ارداور األرا رو   اس كشراد ليرارات "سي ناوله املرؤف  التفمرو ال ابرا ل افاقير  ارو 

 ."س دام سياق ال نمي  امل

عرررن ال قررردم امررر   بشرررين املو رررو  اً خم  ررر  اً مررروجز اً ومرررن ت، ا ضرررمن ارررذ  الوثيقررر  أيضررر -2
املخ ار لفمؤف  التفمو ال ابا ملساعد  أنر  التفر  وال كنولوجيرا   النمر    السربيل ئعةرا    تر  

  ىل األمام لتمفي  اقدمي املشور  التفمي  بشين اذا املو و .
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مكافحةةةةةة الترةةةةةحر  دهور  ر العلسةةةةةو الثالةةةةة  لأ فاقيةةةةةة بةةةةةة ت السةةةةةؤ س -ثانياا  
األراضةةو والجفةةا  مةةا تجةةف الت فيةة  مةةا واةة ة الفقةةر و حقيةةا التنسيةةة 
الس ةةةةةةتدامة  م ةةةةةةاهسة العلةةةةةةم والتكنولوجيةةةةةةا والسعةةةةةةار  والسسارسةةةةةةات 

  التقليدية
قفيدير  مرن أجرل نُمِّ  املؤف  التفمرو ال الر  ل افاقير  مرن قابرل ا را  املترارد التفمير  وال  -7

 19ال نميررر  املسررر دام ، الرررذت عيجلنررره مك ررر  أنررر  التفررر  وال كنولوجيرررا   اج ماعررره املتقرررو  يرررومو 
. وي رررريل  اررررذا اال ررررا  مررررن كرررري منممررررات عفميرررر  كبررررمت  1121اشرررر ين األول/أك رررروب   31و

ا  ، وم صرررد ال ررر   CGIAR، وا رررا  DesertNet، واملنممررر  الدوليررر  Agropolis)املنممررر  الدوليررر  
(،   رررا    ىل هررر يكا من سررربا )متقرررد ألحبرررامل املنرررا   القاحفررر والسررراحل، واملتقرررد األرجن يررر  

مل كرز الب رومل املشرلل لفمفو ري  األوروبير  وم كرز حبرومل ال  ر    امتر  البيئ  واالس دام  ال رابا 
( Agropolis باملنممرر  الدوليرر  ساسررارت(. وُوققررا عفرر  مررذك   ال فرراا  بررا األمانرر  واال ررا  ) رر  ً 

   ويندول، بناميبيا. 1123أيفول/سب مرب  17يوم 

ونُمِّرر  املررؤف  ب وجيرره وانسرري  مررن الفجنرر  ال وجيقيرر  الررا اضرر    فررا عررن مك رر  أنرر   -1
التفررررر  وال كنولوجيررررررا واال رررررا  وأمانرررررر  االافاقيررررر  والبفررررررد املضررررري . واولررررررت الفجنررررر  االس شرررررراري  

 24برررررل الفجنرررررر  ال وجيقيررررر    اج ماعقررررررا املتقرررررو  يرررررروم الرررررا ال ررررررمت أعضرررررا اا مررررررن ق التفميررررر ،
  وينررررررررردول بناميبيرررررررررا، اوجيررررررررره  يرررررررررا األنشرررررررررة  التفميررررررررر    سرررررررررياق  1123أيفول/سرررررررررب مرب 

 لفمؤف . ال  ضمت

 11 ىل  1124حزي ان/يونيررررره  23و ُرررر ب بررررا  اقرررردمي املفخ ررررات لرررر ل الفررررل  مررررن  -9
  املاي ( ُقدِّم مرن  12)اً مفخ  21  مفخ ات   اجملمو  112. وُقدِّم 1124أيفول/سب مرب 

  املايرر (  21) 37  املايرر ( مررن أم يكررا ال اينيرر  ومنةقرر  الب رر  الكرراري ، و 29) 39آسرريا، و
  املاي ( من وسط وهر ق  9) 21  املاي ( من مشال الب   امل وسط، و 21) 12من أ  يقيا، و
ي ( من بفدان ليست من البفدان املشمول         املا 29  اجملمو  )اً مفخ  39أوروبا. وُقدِّم 
 امل اقبرر . واس ت ت ررت الفجنرر  االس شرراري  التفميرر   يررا املفخ ررات الررا قُرردقمت  أو انفيررذ  قفيمررو

 اُقبتل است  مفخ ات ألهنا اعُ ربت لارج نةاق املؤف . ومل

املفخ ررات. وسررُ ناقتمج  يررا املفخ ررات املقبولرر    املررؤف    جفسررات خت ررا لترر    -21
وسرررُينمجل  املرررؤف    ثررر مل  ورات رييسررري   )أ( اشررر يب القيرررو   ) ( االسررر جابات  )ج( ال صرررد 
وال قيري . وابرردأ كررل  ور   فسرر  عامرر  لفترر و ، افيقررا ورهررات عمررل م زامنرر ، ت جفسرر  ل اميرر . 

ير ، وأوجره وس  ناول اأفسات التام  ائ ا ي  مسايل م تفق  بالشتو  األصفي  واملتارد ال قفيد
ال ررررم ر مررررا اافاقيررررات ريررررو األلرررر ا، وال وقتررررات ائقفيميرررر  مررررن منةقرررر  أم يكررررا ال اينيرررر  والب رررر  

 الكاري .
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وأثنرررا  الررردور  بشررررين اشررر يب القيررررو ، مرررن امل وقررررا أن ينررراقمج املشرررراركون الكيفيررر  امل فرررر   -22
ال سرريما الررنم  ل وصرري  و قرر  القابفيرر  لف رريث  والقرردر  عفرر  ال كيرر  لرردا الررنم  ائيكولوجيرر  )

اً   ذلرررك منرررا   أصرررب ت حررردي   رررا ائيكولوجيررر  الزراعيررر ( ولررردا السررركان   منرررا   م ررريث  ،
 ع    ل يثمتات املمت املناخ.

وأثنا  الردور  بشرين االسر جابات، مرن امل وقرا أن ينراقمج املشراركون كيفير  البنرا  بكفرا    -21
لفنقرررو  بتمفيررر   نفررراذ املمارسرررات  عفررر  املترررارد امل احررر  وق رررا النجررراا والررردروس املسررر فا  

 أ ضل.اً وال كنولوجيات القايم  عف  املتارد واملكيف  اكييف

وأثنرررا  الررردور  بشرررين ال صرررد وال قيررري ، مرررن امل وقرررا أن ينررراقمج املشررراركون أسرررفي  ال صرررد  -23
وال قيرري  اأديررد  امل احرر  ل قيرري  مرردا  تاليرر  افررك املمارسررات وال كنولوجيررات. وينبملررو أن ا رريب 

 اذ  األسالي  متفومات أ ق عن مدا  مكاني  اوسيا عمفي  انفيذاا وكيفي   قي  ذلك.

وقرررد أُعررررد اق يرررر  سرررراب  لفمررررؤف ، م ررررم  ئثررر ا  مررررداوالت املررررؤف ، ب وجيرررره مررررن الفجنرررر   -24
 ىل مسررامهات قرردمقا   يرر  املررربا  امل تررد  ال خ  ررات. ويرر   أ نررا  اً االس شرراري  التفميرر  واسرر نا 

نفيذت لف ق ي  الساب  لفمؤف . وسر قدجلم اسر ن اجات ال ق ير  السراب  لفمرؤف  ال ييسري   ىل املوجز ال 
 املؤف  التفمو ملناقش قا.

 السوجز التنفيذي للتقرير ال ابا للسؤ سر  
ومهررا يررؤث ان ب ررور  أهررد   الررنم  اً وثيقرراً املررمت املنرراخ واررداور األرا ررو ملابةرران ا ابةرر -22

سكان الذين يت مدون عف  املوار    املنا   الرا اريث ت بال  ر   واأفراد. ال و  ائيكولوجي 
 ومن الض ورت  ق  ال  دت املز وج امل م ل   املمت املنالير  وارداور األرا رو وال  ردت إمرا  ذا

أر نررا بفرروه األاررداد مررن قبيررل األاررداد ائماييرر  املسرر دام  املقلحرر ، ومتاأرر  مسرريل  الفقرر   مررا
   ديات املنالي  املف   التديد  لفق ن احلا ت والتش ين.وال  دت لف

وعف  ال غ  من املت    الواست  بتمفيات اداور األرا و واملمت املناخ وآثارمها،  إن  قر   -22
النذر اليسرمت عرن الكيفير  الرا ا فاعرل   ال يت د    ال ا ت با اااا التمفي ا حمدو  لفملاي .

ملنراخ وارداور األرا رو   خم فر  الرنم  االج ماعير  ائيكولوجير    بقرا  عمفي ا املمت ااً يفا حالي
التررامل، وعررن الكيفيرر  الررا قررد ا فاعررل يفررا   املسرر قبل   لررل سرريناريواات خم ففرر . واملتفومررات 
 الك مت  وامل ناقض    الملال  عن ال جار  امل يصف    ك  التمفي را، الرواقت ا   خم فر  املوايرل

  أهكال اداور األرا و، افيد بين ال ا ت با املمت املنراخ وارداور األرا رو متقرد  خم ف و 
لفملايرررر  ومررررن ال ررررت  ال نبررررؤ يفررررا. وقررررد ينشرررري عررررن ذلررررك عررررد  مررررن ا ثررررار الكبررررمت  عفرررر  الررررنم  
ائيكولوجي  وعف  اجملموعات البش ي    املنا   امل يث   ب رداور األرا رو واأفراد، ومرن ت  رد 

ل كيررر  االسررر باقو. وبال رررايل انرررال حاجررر  مف ررر  م زايرررد  لفسرررتو ل و ررريب ارررذ  مرررن  مكانيررر  ا
ال ا ت لكو ي مكن مس خدمو األرا و وم خذو القر ارات مرن االسر جاب    الوقرت املناسر  

 وعف  حنو  تال.
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وقد ُصم  ال ق ي  الساب  لفمؤف  ئث ا  النقاش   املؤف  التفمرو ال الر  ل افاقير . وارو  -27
رررا املترررارد احلاليررر  وي رررمت اسرررا الت  يمرررا ي تفررر  بكرررل واحرررد مرررن ال  رررديات الكرررربا الرررا  يفخق

سررري ناوإا املرررؤف ، وارررو  )أ( اشررر يب القيرررو   ) ( االسررر جابات  )ج( ال صرررد وال قيررري . وينمررر  
املررؤف    الكيفيرر  الررا يرر مكن يفررا مسرر خدمو األرا ررو واألوسرراث السياسرري  والب  يرر  وأصرر ا  

من أجل حسن اوقا ا ثار املز وج  ل ملمت املناخ وارداور األرا رو اً ون التمل سويامل ف   ا ل  
  ال ملررررررمتات عفرررررر  مسرررررر وا السررررررفوكيات واحلوكمرررررر  اً واقييمقررررررا وال كيرررررر  متقررررررا. وينمرررررر  أيضرررررر

والسياسررات الرررا قرررد اكررون مةفوبررر  ل سرررقيل ال كيقرر  الفترررال عفررر  ال ررتيدين الرررو   والررردويل. 
 يامها اً  تد  ال خ  ات   ا  مسيلا املمت املناخ واداور األرا و مت رب وم م كام ً اً وين قج هنج

 مفقوما ملابةا إما مسببات وآثار واس جابات بيو يزيايي  وبش ي .

 األار السفاهيسية والسنهجية -1 

ر ت برا املرمت املنراخ وارداور األرا رو  ضر ً  -21 عرن  انال عد    ق ل  ديد مفرااي  ال ا
ائيكولوجيرر  واجملموعررات البشرر ي  عرررب التررامل لف رريث  يفررذ  ال فرراع ت. وبوجرره عررام، قابفيرر  الررنم  

يشركل أساسراً  ما ميكن القول  ن التوامل ال  ث  ال الي  اؤث  عف  األرجب عف  قابفي  ال يث ، واو
 أ نا   2ئ ار مفاايمو مقدم   الشكل 

جيررر  والسررركان ل رررداور   ي تفررر  األمررر  بدرجررر  اتررر   الرررنم  ائيكولو التعةةةر  ( )أ 
 ومدا   ال ت  األرا و واملمت املناخ ومد  اذا 

ل داور األرا و واملمت املناخ، ميكن عنديرذ اً  ذا كان النمام مت    الح اسية ( )  
عف  أهنا املدا الذت ميكرن أن ا ملرمت عنرد  وليفر  وايكفير  الرنم  ائيكولوجير   حساسي هات ي  

  اترر يق قرردر  اً إررا، واملرردا الررذت يكررون ذلررك عنررد  سرربببفتررل ال ملررمتات الررا اكررون مت  رر  
مسرررر خدمو األرا ررررو احلرررراليا عفرررر   عرررر  سرررربل الترررريمج واررررو مت لرررردمات الررررنم  ائيكولوجيرررر  

 األساسي  لفخة  

 ثرار ارداور األرا رو واملرمت اً وحسقاسراً النمرام مت ق ر ذا كان قابلية التكي    )ج( 
، أت مت  ر  املردا الرذت ميكرن عنرد  لنمام عف  ال كيقر قدر  ااملناخ، من الض ورت عنديذ اقيي  

ُيس خدم يفا النمام حبي  ي سر  احلفراع عفر  سربل التريمج بةر ق  أو امليمت الة يق  الا يتمل يفا
ل قفرريا  ألرر ا. وميكررن أن ي خررذ ال كيقرر  هرركل  ال رريقف  )االسرر جابات الفوريرر  ق ررمت  األجررل

ال تررديل ) جرر ا  مزيررد مررن  أو عفرر  سرربل الترريمج(  املةرر  الررذت يشرركفه ال ملررمتق املنررالو واأفرراد
 ال مليمت املق و  واملخةط له،  تل ال كي  ي ماثل ل ملمت املناخ وارداور األرا رو  ويرل األجرل( 

عف  اإياكل االق  ا ي  السياسي ،  أو ال  وقل )  لال امليمتات جذري   ما عف  وليف  النمام أو
يررؤ ت  ىل  دررا  أو ررا  اج ماعيرر   يكولوجيرر    ررا كوينةرروت   الملالرر  عفرر  املررمتق سررفو  مررا واررو

الواقرا،  رإن التديرد مرن أوجره ال كير   اً. و  يرا ارذ  األهركال متر أو جديد   ويف  األجل( 
 ذا كانرت ازيرد  أو اكن مس دام  مل اكيقفي   ذا الماا   ل ملمت املناخ واداور األرا و قد اكون ال

 من قابفي  ال ت ق .
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السفةةةةاهيسو لتقيةةةةيم قابليةةةةة  ةةةة ثر الةةةةننم اإليكولوجيةةةةة وال ةةةةكات فةةةةو منةةةةااا متةةةة ثرة  اإلاةةةةار
 بالترحر  دهور األراضو والجفا  بتدهور األراضو و غّير السناخ

 

عفر  ال كيقر  بفتالير  اً وقرا ر اً وحساسراً و ذا كان النمام االج ماعو ائيكولروجو مت جل ر -29
عفرر  أارر  ولايفرره  عنديررذ عفرر  احلفرراعاً ،  فررن يكررون قررا ر ملنرراخاررداور األرا ررو واملررمتق امررا آثررار 

ات املسرر قبفي ،  أو واويااره واياكفرره،  ارضةةة للتةة ثروسي ربب عفر  قدرارره عفر  ال كيرر  مرا ال ملررمتق
ب رررررداور األرا رررررو واملرررررمت املنررررراخ. وقرررررد يرررررؤ ت ذلرررررك  ىل املرررررمتات كبرررررمت    النمرررررام االج مررررراعو 

( "عمفيررات ان قررال ح جررر "و "ال  رروالت   النمررام"بررر اً يشررار  ليرره أحيانررر مررا ائيكولرروجو )واررو
عندما ارؤ ت ارذ  ال  روالت  ىل أو را  مسر ق   جديرد   ويفر  األجرل. وعر و  عفر  ذلرك،  ذا  

ما ارداور األرا رو واملرمت املنراخ، عف  ال كي  بفتالي  اً قا ر  أو كان النمام غمت مت  /حساس
 عف  ال  مل.اً عنديذ يت رب قا ر 

خرررد  جررر ا ات ل قفررريا قابفيررر  ال ررريث  و سرررا القررردر  عفررر   مرررل املرررمت املنررراخ ولكرررو اُر جل  -11
 يفو  ما 1واداور األرا و، يقلا ائ ار املنقجو الوار    الشكل 

 ُمعرَّ ؟ 
 ىل أت حرررررررررررررد ي ترررررررررررررر   النمررررررررررررررام 
االج مرررراعو ائيكولرررروجو ل ررررداور 

 اررررررو األرا ررررررو واملررررررمت املنرررررراخ ومررررررا

 املد  الا يس مل ققا  

 

 حّ اس؟
مررا اررو احلررد الررذت ميكررن أن ا ملررمت 
 عنرررررررد  وليفررررررر  وايكفيررررررر  النمرررررررام،

  ات يق قدر  اً او احلد الذت يكون ذلك عند  سبب وما  
 مس خدمو األرا و احلاليا عف   ع  

 سبل التيمج لفخة 

 قادر الى التحسف 
  ذا كرررررررررررررررران النمررررررررررررررررام االج مررررررررررررررررراعو

، اً حساسرررررر أواً ائيكولرررررروجو مت جل رررررر
عفررر  ال كيقررر  بفتاليررر  مرررا اً قرررا ر  أو

اررداور األرا ررو واملررمتق املنرراخ، يقررال 
عنديررذ أنرره قررا ر عفرر  ال  مررل، أت 
قررررا ر عفررررر  ال رررريقف  مرررررا ال ررررردمات 
والشرررررررررررررردايد وذلررررررررررررررك باالسرررررررررررررر جاب  

بإعرررررررا   ال نمررررررري  بةررررررر ق  ررررررر ف   أو
متقررررررررررررا بررررررررررررريا  ولايفرررررررررررره واويااررررررررررررره 

 الوقرررررررت واياكفررررررره، مرررررررا احلفررررررراع  
نفسررررره عفررررر  القررررردر  عفررررر  ال كيقررررر  

 وال تفق  وال  وقل

 قابلية الت ثر
 ذا كرررررررررررررررران النمررررررررررررررررام االج مررررررررررررررررراعو 

ل رررررررررررررررداور اً ائيكولررررررررررررررروجو مت  ررررررررررررررر
اً سررررررراألرا ررررررو واملرررررررمت املنرررررراخ، وحسا

إررررررذ  ال ملررررررمتات، وغررررررمت قررررررا ر عفرررررر  
ررررررررررررررررل أو ال كيقرررررررررررررررر ، ميكررررررررررررررررن  ال  مق

لف ررررررررررريث   أن يكرررررررررررون قررررررررررراب ً  عنديرررررررررررذ
املز وجررررر  ل رررررداور األرا رررررو  با ثرررررار

واملمت املناخ،  را يرؤ ت  ىل " روالت 
  النمررررررررررررام" و"عمفيررررررررررررات ان قررررررررررررال 
ح جرررر "  ويفرررر  األجررررل حنررررو أو ررررا  

 مس ق  

 قابف للتكّي 
الة يقرررررر  الررررررا مرررررن املمكررررررن امليرررررمت 

ُيسررر خدم يفرررا النمرررام  يتمرررل يفرررا أو
حبيررر  ي سرررر  احلفررراع عفرررر  سرررربل 

 التيمج بة ق أل ا
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خمزونرات رأس املرال الةبيترو  اتر    ي تف  األمر  ب قيري   رجر  التقييم األولو ( )أ 
ئيكولرررروجو ل ملررررمت املنرررراخ واررررداور وعمفيررررات النمررررام ائيكولرررروجو واررررد قات لرررردمات النمررررام ا

مررن السررج ت املناليرر  اً األرا ررو.  تفرر  سرربيل امل ررال، ميكررن اقيرري  ال ترر   ل ملررمت املنرراخ انة قرر
جمرر   لةرر  وقررو   اً أوومرراذج ال وقتررات. وميكررن اقيرري  ال ترر   ل ررداور األرا ررو )سرروا  كرران  تفيرر

وال قيرري  ‘ 1‘اللبرر  و ن اجي قررا(  ال قيرري  املباهرر  )م ررل ل رروب  ‘ 2‘يفررو   مررا اررداور( مررن لرر ل
وال قيرري  غررمت ‘ 3‘غررمت املباهرر  مررن لرر ل مؤهرر ات )م ررل رتررات ات يرر  اللبرر ، والملةررا  النبررا (  

املباهرر  وال وقتررات مررن لرر ل مرراذج حسررابي  قايمرر  عفرر  عمفيررات، والررا اضرر  عررا    ايفرر  مررن 
عف  املسر ويات امفير ،  أما باه  .املؤه ات وج ت متاي هتا واملوا ق  عفيقا من ل ل اقييمات م

 قررررد اضرررر  اررررذ  ال قييمررررات أسررررالي  نوعيرررر  مررررن التفرررروم االج ماعيرررر  )م ررررل االسرررر جوابات هرررربه 
املقيكفرر  والق ررا الشررفوي  واألسررالي  ائثنوغ ا يرر ( وأسررالي  كميرر  قايمرر  عفرر  مؤهرر ات )م ررل 

ايمرر  عفرر  التمفيررات  ثررار و ررا مرراذج ق أو  ىل نمررام املتفومررات اأمل ا يرر اً رسرر  لرر ايط اسرر نا 
ارررداور األرا رررو واملرررمت املنررراخ عفررر  الملةرررا  األر رررو واجملموعرررات احليوانيررر  والنباايررر  وجمموعرررات 

عفرر  املسرر ويا ائقفيمررو والرردويل،  قررد اسرر ند ال قييمررات عفرر  آرا  املررربا  )م ررل  أمررا املواهررو(.
 يات )م ل اماصيل الزراعي  املسر قبفي النماذج القايم  عف  التمف أو (ال قيي  التاملو ل داور اللب 

 الملةا  الملايب  أو

الررررنم  ائيكولوجيرررر  واجملموعررررات  حساسرررري لكررررو ي سرررر   قرررر     قيةةةةيم األثةةةةر ( )  
البش ي  لآلثار املز وج  ل ملمت املناخ واداور األرا و، لتفه من الض ورت مت    املدا الذت ميكرن 

ا  واللبرررر ، واسرررراقط األمةررررار )كمقررررا ائ ررررايل،  عنررررد  أن اررررؤ ت ال ملررررمتات    رجرررر  حرررر ار  اإررررو 
ررررز ثرررراال أكسرررريد الك بررررون   اأررررو،  ك ا  قا/أث اررررا مررررن حيرررر  ال ت يرررر  وأما قررررا(، وال  وبرررر ، وا كق
ومترردالت ال بخررر  الن  رررو،  ىل ال ررريثمت   عمفيرررات اررداور األرا رررو، م رررل ات يررر  اللبررر ، ومرررن ت 

تيمج وال  را  ائنسراال امل وقفر  عفيقرا لفخةر . ات يق  ااح  لدمات النمام ائيكولوجو وسبل ال
اكييرر  التديررد مررن النمرراذج نفسررقا املسرر تمف  ل قيرري  حررد  ال ررداور ومرردا   أو وميكررن اسرر تمال

لفةبيت  ال ق يبي  لن رايج النمراذج   م رل ارذ  الرنم  اً و/أو لة   ل قيي  اذ  ال ا ت. لكن نم  
حجج قوي  ئ راج أ ل  قايم  عفر  مترارد حمفير  عرن   اً االج ماعي  ائيكولوجي  املتقد ، مث  أيض

 كيفي  عمل اذ  النم  

مرررن اح مرررال  لفقررردر  عفررر  ال كيررر  مرررا يب ررر  ارررذا ال قيررري    قيةةةيم التكيّةةة  )ج( 
و مكانيرر  اقفرريا حساسرري  النمررام لف ملررمتات الرررا ميكررن أن ي ترر   إررا واقرردمي اوصرريات حمرررد   

  التفررروم االج ماعيرر ، قرررد يكررون مرررن املمكرررن لوا ررتو املةرررط والسياسررات. وباسررر تمال أسررالي
 ىل الكيفي  الرا اكيقفرت يفرا اجمل مترات امفير  مرا ال ملرمتات اً اس نا   ديد سبل ال كي  مس قب ً 

  املنرراخ. وميكرررن أن ا ررريب  أو السررابق    الةاقررر  ائن اجيرر  الرررا ينةررروت عفيقررا ال ملرررمت   األر 
ت عن الضملوث املس قبفي  الرا ميكرن أن انشري عرن ارداور النماذج القايم  عف  التمفيات متفوما

 األرا و واملمت املناخ، واساعد عف  اقيي  و عا    ديد امليارات عف  صتيد ال كيق .
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إاار منهجو )الدائرة ال ارجية( لتقييم قابلية  ة ثر )الةدائرة الوسةاى السجةزتةق القائسةة الةى 
ننم اإليكولوجيةةةة والسجسواةةةات ال ةةةةرية با ثةةةار الةةة( 1إاةةةار مفةةةاهيسو م ةةةيا فةةةو الةةةةكف 

 السزدوجة لتغير السناخ و دهور األراضو

 
إررا، ويرري     اً األرا ررو، يفيرره اقيرري  األثرر  لب رر  حساسرري  النمررام لتوامررل ال ملررمتق الررا يكررون مت  رردررر ت ال قيررري  األويل مرررن أجرررل اقيررري  اتررر ق  النمرررام االج مررراعو ائيكولررروجو ل ملرررمت املنررراخ وارررداور  م حم  

 األلمت اقيي  ال كي  ل  ديد ليارات ال كيق .

  ةريح القيود -2 

ال فرراع ت بررا املررمت املنرراخ واررداور األرا ررو اررؤث  عفرر  األرجررب    ايفرر  مررن خم فرر   -12
ولرراي  النمررام ائيكولرروجو ولرردمات النمررام ائيكولرروجو ال حقرر  الررا ميكررن أن  رردثقا اررذ  

لررذلك مررن آثررار  ملررا   اقرردمي املرردمات بشررد  ب ملررمت املنرراخ وب ررداور األرا ررو،الررُنُم . وا رريث  عمفيرر
عفرر   ن رراج األغذيرر  وسرربل الترريمج وال  ررا  ائنسرراال. ومررن ال ررت  ال نبررؤ بالكيفيرر  الررا ميكررن أن 
ا يث  يفا نم   يكولوجي  وجمموعات بش ي  بتينقا ب ملمت املناخ واداور األرا و، برالنم   ىل الكر  

لشك و ىل ر و  الفتل. عف  أنه من املمكن  ديد أوجه قابفير  ال ريث  ال ييسري  ال الير  الكبمت من ا
 با ثار املز وج  ل ملمت املناخ واداور األرا و عف  املس وا التاملو األع  

 التقييم األولو

  قييم التكي 

 النناا
 االجتسااو 
 اإليكولوجو

  قييم األثر
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ي فررراوت ال تررر ق  ل ملرررمت املنررراخ مررررن منةقررر  مرررن الترررامل  ىل ألررر ا، بررررالنم   ىل  ( )أ 
ملرررمتات    رجررررات احلرررر ار  واسررراقط األمةررررار وارافررررا  مسرررر وا الررر  د ال وقتررررات ائقفيميرررر  لف 

الب رررر . وبامل ررررل، ا ترررر   خم فرررر  املنررررا   ملخ فرررر  أنرررروا  ومسرررر ويات اررررداور األرا ررررو، ومررررن 
ب ررداور األرا ررو عفرر   أو املسرر  يل اقيرري  قابفيرر  ارريث  السرركان والررنم  ائيكولوجيرر  ب ملررمت املنرراخ

ب ملرمت  فر  أن اقيري  ال تر   احلرايل ور را مسر قب ً أساس مس ويات ال ت   املخ فف  اذ   قط. ع
ل قيررررري  حساسررررري  الرررررنم  االج ماعيررررر  اً اامررررراً املنررررراخ وب رررررداور األرا رررررو ميكرررررن أن ي ررررريب أساسررررر

عرررررن ا ثرررررار البيئيررررر  واالج ماعيررررر   ائيكولوجيررررر  )وكرررررذلك االق  رررررا ي ( إرررررذ  ال ملرررررمتات،  ضررررر ً 
 واالق  ا ي  والسياسي  وال قا ي  املمكن  

ميكررن عفرر  اً   األرا ررو وجفا راً التديرد مررن املنرا   الررا اشرقد بالفتررل ارداور  ( )  
األرجب أن اكون مت ق   لف فاع ت ما املمت املناخ  ذا  ا ت حروا مل الةقري بالملر  الشرد  م رل 
اأفرراد وهتا ررل األمةررار الملزيرر   مررن حررد  ال ت يرر  بفتررل ال يرراا وامليررا  وسررامهت    حرردامل مزيررد 

 ال داور الفيزيايو والكيمايو لألرا و  أو ل مليمت   الك ف  األحيايي ا أو من ال قفيا

 املررردا الكامرررل لف تررر ق  لفمخرررا   النا ررر  عرررن املرررمت املنررراخ وارررداور األرا رررو )ج( 
 ميكررن  قمرره ال يررؤ ت  ىل  حرردامل آثررار سررفبي  عفرر  الررنم  ائيكولوجيرر  واجملموعررات البشرر ي   ررا
 موعات إذ  املخا   بب   مدا حساسي  اذ  النم  واجمل  ال

ي تررا  جرر ا  حبررومل   ررا ي  لفقرر  الكيفيرر  الررا ميكررن أن ا فاعررل يفررا عمفيررات  ) ( 
اررررداور اللبرررر  م ررررل ال ت يرررر  بفتررررل امليررررا  وال يرررراا وال ررررداور الفيزيررررايو )م ررررل االنرررردكال وال  ررررفق ( 

رجر  حر ار  اللبرر  والكيميرايو )م رل  قردان التناصر  التضروي    اللبر  والر مفب( مرا ال ملرمتات    
ت ال بخر  ال(، وال  وب ، وا كقز ثاال أكسيد الك بون   اأو، ومترداً ونسق وك ا  ً  اً وال قا ل )كم

الن  ررررو. ت  ن ال فرررراع ت بررررا م ملررررمتات اللبرررر  اررررذ  والتناصرررر  األلرررر ا لررررألر ، م ررررل الك فرررر  
 زيد من الب   األحيايي  السة ي  وامليا  وال نو  البيولوجو،   اج او األل ا  ىل م

  األرا ررو   ىل ارافررا   رجررات احلرر ار  وقفرر  هتا ررل األمةررار الواقررا أصرر ً اً نمرر   )ار( 
اأا رر ، حيرر  ينمرر   ىل اررداور األرا ررو عفرر  أنرره ا رر  ، مررن املرر جب أن اكررون اررذ  املنررا   

لتناصرر  حساسرر  لفملايرر   ثررار ال ملررمتات    رجررات احلرر ار  وال  وبرر  بفتررل املنرراخ، مقلنررً  برر قفقا ا
التضررروي    اللبررر  والك فررر  األحياييررر  )السرررة ي  و ون السرررة ي  عفررر  السررروا ( ول ررروب  اللبررر  

 بفتل اداور األرا و 
يررررؤ ت  ىل   ررررا   بتررررق احلرررراالت،اً قررررد اتررررز  اررررذ  التمفيررررات بتضررررقا بتضرررر )و( 

داور قررد  رردمل ارارردا ات عنرردما يررؤ ت ارر ،ارارردا ات بررا املررمت املنرراخ واررداور األرا ررو.  مرر  ً 
 األرا ررو، عرررب  قرردان خمزونررات الك بررون األر ررو مررن اللبرر  واألعشررا ،  ىل  يررا   حرر ار  املنرراخ،

 ىل  أو عنرردما يررؤ ت أثرر  ألبيرردو لرر قفقا الملةررا  التشرر  بفتررل ال ررداور  ىل  يررا   برر و   املنرراخ أو
ج آثار عف  ال نو  آثار منالي  حمفي  أل ا. وبامل ل، قد انج  عن املمت املناخ واداور اللب  املز و 
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قرررد يزيرررد مرررن حرررد  ارررداور األرا رررو ويتررر   عمرررل النمرررام ائيكولررروجو وارررو مت   رررا البيولررروجو
 لذلك من القدر  عف  ال كي  ما املمت املناخ اً لدمات النمام ائيكولوجو لفخة ، و د ابت

اقيرري  حساسرري  الررنم  ائيكولوجيرر  واجملموعرررات البشرر ي  ل ملررمت املنرراخ وارررداور  ) ( 
عررن أهرركال ألرر ا مررن املتررارد. ومسرريل  اررداور  ألرا ررو ي ةفرر  مت  رر  عفميرر  وحمفيرر ،  ضرر ً ا

األرا و، بةبيت قا، د  أن اقيجل  بإ ا  أاداد الذين يسر خدمون األر ، واملترارد امفير  ) را 
 ل قدي  ا ثار الكامفر  ل ملرمتاً   ذلك متارد السكان األصفيا واملتارد ال قفيدي (   وري   ايم

املنرراخ عفرر  سرربل الترريمج وعفرر  ال  ررا  ائنسرراال. عفرر  أن  ررا و فيررل بيانررات نوعيرر  م يايرر  مررن 
  وأن يكون مكففاً اً ن أن يس مل ق وق جم متات حمفي  ومن جقات أل ا ذات امل ف   ميك

بائ ا    ىل حب  حساسي  النم  ائيكولوجي  إذ  التمفيرات، مرن الضر ورت  )ا( 
مج لألثررر  املرررز وج ل ملرررمت املنررراخ وارررداور األرا رررو.   ملرررمت املنررراخ وارررداور  قررر  حساسررري  سررربل التررري

  ذلرررك   رررا األرا رررو بإمكاهنمرررا  ربرررال الرررنم  ائيكولوجيررر  ونمررر  اسررر خدام األرا رررو القايمررر ،
در  ذلرك مرن  مرا قد يؤ ت بدور   ىل اتةل  مدا ات الملذا  وامليرا ، مرا ما الملةا  األر و، واو

عنررد يمج. وقرد يرؤ ت ذلررك بردور   ىل اقييررد قردر  األسر  عفرر  ال كيقر  آثرار سرفبي  عفرر  سربل الترر
 الضملط. أو لمواجق  ل ود أل ا من ائربا

 االستجابات -3 
 انال عد    ق ل  سا القدر  عف  ال كي  وائبقرا  عفر  سر م  الرنم  ائيكولوجير  -11
 اررررداور األرا ررررواملررررمت املنرررراخ و الوقررررت نفسرررره احلفرررراع عفرررر  سرررربل الترررريمج   مواجقرررر  آثررررار  و 

 يفو  ما امل فاعف . ومن ذلك عف  سبيل امل ال

انرررال عرررد  نُرُقرررج خم ففررر  لف كيقررر .  رررال كي  ميكرررن أن يكرررون مسررر قل بذااررره  ( )أ 
ليررارات اً وانفتررايل وخمةررط لرره/اوقتو، وميكررن أن يشررمل ال رريقف  وال تررديل وال  رروقل. وانررال أيضرر

 يار قفما يكون  يقا الندم ندم ول ب  اكي  من قبيل ليار كلٌّ رابب وليار

اشررمل اح ياجررات ال كيرر  االح ياجررات البيئيرر  الفيزياييرر  األحياييرر  والةبيتيرر ،  ( )  
واالح ياجرررات االج ماعيررر  )وارررو ا فررراوت حبسررر  املكررران واأرررني والسرررن والو رررا االج مررراعو 

ز واشركيل االق  ا ت(، واالح ياجات املؤسسي  )ل سقيل ال كي  م قا ا النةراق و درا  احلروا 
  ذلرررك احل رررول عفررر  املتفومرررات   رررا السرررفوكيات(، واالح ياجرررات مرررن حيررر  ابرررا ل املترررارد،

 ارك  القةا  املاص وال كنولوجيا ومش

  ذلررك  عرردم وجررو  ليررارات   ررا انررال جمموعرر  مررن احلررواجز أمررام ال كيرر ، )ج( 
دو يررر  قاعرررد   ىل حم م احررر  السررر بدال هررركل مرررن أهررركال رأس املرررال برررمل  )وي جرررا ذلرررك مررر  ً 

حمدو ي    ص الوصول  ىل األسرواق(   أو حمدو ي  قدر  النم  ائيكولوجي  الزراعي ، أو األصول،
 وحمدو يررررر  القررررردر  السياسررررري  ئقررررر ار اسرررررلاايجيات لررررردع  ال كيررررر   وعررررردم وجرررررو  مؤسسرررررات

مسرررر ويات عاليرررر  مررررن الق ررررور واأمررررو  املؤسسررررو  واتررررذر احل ررررول عفرررر  املتفومررررات بشررررين  أو
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ت ال كيرر  ) ررا   ذلررك  ررت  لرردمات ائرهررا  الزراعررو(  والقيررو  املاليرر  ) ررا   ذلررك ليررارا
 ( ق ور   ص احل ول عف  االي مان

انرررال حرررواجز ألررر ا قرررد اكرررون   راكيررر  بةبتقرررا، م ابةررر  بالق رررور     رال  ) ( 
، وعدم وجو  جقات ي  ور االع ما  عفيقا والشرتور برالتجز، و رت  الةمروا، وعردم  املخا 

 ثقا ير  متينر ، وعردم وجرو  حروا ز -وجو  قواعد اج ماعي  اؤث  عف  السرفول   أ ر  اج ماعير  
 موار  ل مليمت السفوكيات  أو

ىل    بمثررار املررمت املنرراخ واررداور األرا ررو قررد يررؤ ت مرر  ً اً سررو  ال كيرر  مقلنرر )ار( 
  ( يررا   انبتاثررات غررا ات الد يئرر  )مررن لرر ل اسرر خدام حمةررات ال  فيرر  الوقررو  األحفررورت، مرر  ً 

 يررا   الترر   عفرر  الفقرر ا  عفرر  حنررو غررمت م ناسرر   أو و يررا   االسرر قةا  بررا األغنيررا  والفقرر ا 
كررالي    وال سررب    ارافررا  ال (ل خ رر  امل اعررو املشرراع ، مرر  ً  أو )ب  ررا اكففرر  امليررا  والةاقرر 

االج ماعيرر (  و حرردامل اوجرره لف مسررك برراملة وق حيرر  اكررون  أو البيئيرر  أو )سرروا  االق  ررا ي 
رغب قررا  أو اسرلاايجيات متيشرري  متينر  قرد اتر ق  قردرهتا أو اجمل مترات م وقفر  عنرد اكنولوجيرات

 لفخة     ال كي  مس قب ً 
 رررف  املمكنررر  برررا برررد مررن اقيررري  عمفيرررات املفا ال  جرر   وررراو  ارررذ  احلرررواجز، )و( 

أصررناد ال كيرر  حبيرر  ي سرر   عمررال جمموعررات ال كيرر  ال كميفيرر  مترراً، ومررن ت افررا ت سررو  
 ال كي  واقفيا قابفي  ال يث  ب ملمت املناخ وب داور األرا و عف  السوا .

 يفو  ما واشمل ليارات ال كيق  ما املمت املناخ واداور األرا و بشكل م زامن -13
عررررن   يرررر  االسرررر خدام الرررردقي  ل قنيررررات    ميكررررن اكييفقررررا، مرررر  ً نُمُرررر  ال رررريقف ( )أ 

الزراعررر  البينيررر  مرررا أنررروا  النباارررات املشررربي  البقفيررر  لفوصرررول  ىل اململرررذيات   احل اجررر  الزراعيررر ، ك
 أعماق قةا  اللب ، واقفيا آثار ال ت ي  و يا   مس ويات ل وب  اللب  بال زامن ما ذلك 

 عن   ي  السماا بينشة  رعوير  رحالر  كن اكييفقا، م  ً نم  ا بي  املاهي  مي ( )  
نمررر  ا بيررر  احليوانرررات امل نقفررر  اأديد /الت ررر ي ، وامليرررمت ك ا ررر  املسررراح  ال عويررر  ل  ناسررر  مرررا  أو

ال ملررمتات    ن رراج التفرر /األ ق اسرر جاب  ل ملررمت املنرراخ و/أو اررداور األرا ررو، و يررا   اررو مت لررل 
الوقررت نفسرره  و  ل عويرر  ل قفرريا  جقررا  املاهرري  بفتررل احلرر ار ،الشررج  مررن لرر ل نمرر  احل اجرر  ا

 اقفيا متدالت ال ت ي  واو مت التف  أثنا  اأفاد 

ال كير  القرراي  عفرر  الررنم  ائيكولوجيرر  ميكرن اةرروي   ومررن ذلررك االس  رر ا  )ج( 
ت نفسره )م ل اس  ر ا أرا رو ر بر  ل رو مت مروار  ميرا  لفماهري  ونمر  ال ريقف ، والوقاير    الوقر

مرررن خمررررا   السررريول بفتررررل املرررمت املنرررراخ( واإياكررررل األساسررري  املضرررر ا  )م رررل األسررررةب املضرررر ا ، 
الوقررت نفسرره  سررا  و  واألرصرف  املسررامي  و رر ات احليررا  الربيرر    املرردن ل قفريا ا ررف  اللبرر 

  اري (   ار  ميا  األمةار، واقفيا لة  السيول   املدن، والتمل عف  اع دال أث  اأزي   احل
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قررد ارر مكن ائ ار  املسرر دام  لألرا ررو مررن االسرر فا   مررن ال ررم ر ائدررايب بررا  ) ( 
خمزونررات ك بررون اللبرر .  و  املررمت املنرراخ واررداور األرا ررو مررن لرر ل ال ملررمتات   الملةررا  النبررا 

ا   من  قدان الك بون بسب  اداور األرا و، ميكن لإل ار  املس دام  لألرا رو اردعي  املر وبدالً 
التضوي  لفلب  واح جا  كميات كبمت  من الك بون، ومن ت املساعد    ال خفي  من و ي  املمت 
املنررراخ. واررر ابط  ارسرررات ائ ار  املسررر دمي  لألرا رررو مباهررر   بال فاعرررل برررا املرررمت املنررراخ وارررداور 

 ار  األرا رررو مرررن لررر ل الفقررردان   الملةرررا  النبرررا . وا م رررا بترررق اكنولوجيرررات و ارسرررات ائ
بإمكانيرر  ال خفيرر  مررن ال فرراع ت الواقترر  مررن لرر ل ال نررو  البيولرروجو اً املسر دمي  لألرا ررو أيضرر

 با املمت املناخ واداور األرا و 
اكررررون أوجرررره ال كيرررر  القايمرررر  عفررر  املتررررارد التفميرررر  وحررررداا مناسررررب   ال قرررد )ار( 

كل كبرمت مرن االسرر خدام لفسرياق االج مراعو ال قرا  الرا اكررون مةفوبر   يره، وقرد  رد ذلررك بشر
والفتاليرر . وبرراأما بررا الفقرر  التفمررو مليررارات ال كيقرر  واملتررارد امفيرر  والسررياقي ، مررن املمكررن 
اةررروي  سررربل اكيررر  أك ررر  م  مررر . لرررذا مرررن الضررر ورت حبررر  حماسرررن ومسررراو  املترررارد امفيررر  

 ر األرا و والتفمي  وأصناد املتارد األل ا ل ةوي  سبل ال كي  ما املمت املناخ واداو 
وا م رررا الرررنُرُقج القايمررر  عفررر  الرررنم  ائيكولوجيررر  وائ ار  املسررر دام  لألرا رررو  )و( 

الوقرت نفسره ياير   و  بإمكاني  ايسمت ال كي  ما املمت املناخ وارداور األرا رو ب رور  م زامنر ،
يررر  ميكرررن أن يتررردجل مرررن ليرررارات ال ك مرررا ال نرررو  البيولررروجو واتزيرررز    ك رررمت مرررن احلررراالت، وارررو

 أن  سقن من  ن اج الملذا .اً وبإمكان ائ ار  املس دام  لألرا و أيض‘. ث ثو املكس ‘
 الرصد والتقييم -4 

ال بررد أن يكررون م خررذو القرر ارات قررا رين عفرر   عمررال رصررد واقيرري   تررالا ملرردا  رراا  -14
السرركان ليررارات االسرر جاب ، واوجيرره سرربل  سررا ال كيرر ، واتزيررز قرردر  الررنم  ائيكولوجيرر  و 

 عف  ال كي  ما املمت املناخ واداور األرا و. وميكن   اذا ال د  اقدمي االع بارات ال الي  

  رررررا    ىل رصرررررد واقيررررري  آثرررررار ليرررررارات االسررررر جاب  عفررررر  عمفيرررررات الرررررنم   ( )أ 
ائيكولوجيرر ، مررن الضرر ورت اقرردي  السررياق االج مرراعو ال قررا  واالق  ررا ت الررذت قررد ورر ت  يرره 

 واقيي  ورصد آثار أصناد ال كي  اذ  عف  سبل التيمج ور ا  الناس  أصناد ال كيق 

انرررررال جمموعررررر  مررررررن اماسرررررن واملسررررراو  امل ابةرررررر  بتمفيرررررات القيررررراس املباهرررررر   ( )  
وائج ا ات )أو املؤه ات( البديف  والنُرُقج القايم  عف  ماذج حمد   ل صد ال كيقر . واأمرا برا 

عل املقتد با املمت املناخ واداور األرا و ورصد آثارمهرا. اذ  األسالي  او األنس  لفق  ال فا
ويوجد اليوم عد  من األ ر  والرنُرُقج املخ فةر  الرا ميكرن أن ا ريب األلرذ يفرذا الرنقج الرذت دمرا 

 با عد  أسالي  

لف دالل املتقد وغمت املؤكد با اداور األرا و واملمت املناخ، من ال ت  اً نم   )ج( 
ا ميكن أن ا يث  يفا خم ف  الُنُم  االج ماعي  وائيكولوجي  عرب التامل من ج ا  ال نبؤ بالكيفي  ال
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آثار اداور األرا و مقلن  بمثار املمت املناخ. وعفيه، قرد ي ةفر  األمر  األلرذ بةايفر  مرن الرنُرُقج 
 رت القايم  عف  ال نبؤ وال يمل واملشااد  ) را   ذلرك احلوسرب  والنمراذج التمفيااير ( ل مكرا مقر
 السياسات من اوقا ال فاع ت املس قبفي  با اداور األرا و واملمت املناخ عف  حنو أ ضل 

ألصررررناد ال فرررراع ت الررررا يرررر جب أن  رررردمل بررررا املررررمت املنرررراخ واررررداور اً نمرررر   ) ( 
األحياييررررررر   -  ررررررراج ال صرررررررد وال قيررررررري   ىل النمررررررر    ال ملرررررررمتات الفيزياييررررررر   ،األرا رررررررو مسررررررر قب ً 

ق  ا ي  وال قا ي  الا انشي عرن عمفيرات ال كيقر . وانرال عرد  مرن املؤهر ات اال -واالج ماعي  
الفيزيايي  األحيايي  الا ميكن رصرداا بفتالير  مرن حير  ال كففر  مرن لر ل االس شرتار عرن بترد 
عفر  نةاقررات مكانيرر  واسررت . عفرر  أن عمفيررات القيرراس امليدانيرر  قررد اكررون  رر وري  ل فسررمت اررذ  

  ق  السببي  البيانات ولبيان الت
حىت ما وجو  مزيد من البيانات امليداني  املف ف ، قد يكون من ال رت  عرزو  )ار( 

ال ملرررررمتات احلاصرررررف  مباهررررر    ىل عمفيرررررات ال ررررردلل ل  قيررررر  ال كيقررررر . وبال رررررايل  رررررإن البيانرررررات 
يايير  االج ماعي  االق  ا ي  )النوعي    الملال (   وري  ل  في  واكميل البيانرات الفيزيايير  األح

مرررن أجرررل  قررر  مررردا  مكانيررر  اع برررار ال ملرررمتات الرررا لوحمرررت   امل ملرررمتات الفيزياييررر  األحياييررر  
اً ازيررد مررن اررداوراا. واررذ  البيانررات  رر وري  أيضرر أو مسرر دام  واررل ا سررب    اررداور األرا ررو

لفقرر  ال ملررمتات عفرر  صررتيد رأس املررال الةبيتررو   سررياق ال ملررمتات احلاصررف    أصررول رأس املررال 
ل فسررررمت األثرررر   اً(كفقررررا مترررر أو البشرررر ت أو املررررايل أو املررررا ت أو األلرررر ا )رأس املررررال االج مرررراعو

 ائ ايل لتمفيات ال دلل عف  صتيد سبل التيمج وال  ا  
أن  ق  عمفيرات ال فراع ت برا املرمت املنراخ وارداور األرا رو وال كيقر  متقرا  )و( 

( حمررد   وعامرر   2ا اررلاوا بررا متررارد  )ورصررداا ي ةفرر    مرراج التديررد مررن أنرروا  املتررارد الرر
 ررررررمني  وصررررررر      أو ( مضرررررررم  4( مب ديرررررر  وم خ  رررررر   و)3 ررتيرررررر  وررتيررررررر   و)مت( غرررررر1و)
ررر ت اً حمفيررر  بداييررر  ومتفومرررات عفميررر . ونمررر   (2و)  ىل عرررد  الفجررروات الرررا اترررلت  قمنرررا لف ا

مررات مررن خم فرر  امل ررا ر القايمرر  بررا املررمت املنرراخ واررداور األرا ررو، مررن الضرر ورت اسرر قا  املتفو 
حلسررررن  قرررر  التمفيررررات الررررا انةرررروت عفيقررررا اررررااا المرررراا اا، وامليررررارات املمكنرررر  عفرررر  صررررتيد 

الرا ميكرن أن افيرد  يقرا املروا ن  ديرد اً االس جاب ، ولفر مكن مرن رصرد  ج ا اانرا بفتالير ، وأيضر
   لسد الفجوات املت  ي  واس كمال املتارد امفي  بفتالي الب ومل اأديد 

  رراج األمرر   ىل اسررقيل ابررا ل املتفومررات مررن لرر ل اةرروي  مبررا رات وآليررات  ) ( 
  ذلررك واجقررات افاعررل التفرروم   ررا هررامف  لفمؤسسررات مررن أجررل سياسرر  قايمرر  عفرر  الوقررايا،

احلكرررومو الررردويل املتررر  ، واملن ررردا لف يررر  احلكرررومو الررردويل املتررر  ب ملرررمت املنررراخوالسياسرررات م رررل ا
الف يرر  الفرر  احلكررومو الرردويل املترر  باللبرر ، و جو و  ار  لرردمات النمررام البيئررو، بررال نو  البيولررو 

عررن ال قييمررات امل تررد    وال ابترر  ل افاقيرر ،  ضرر ً اً املسرر  دث  مررؤل   واجقرر  التفرروم والسياسرراتو 
واقيي  اداور و ص ا األرا و. وي ةف  األم   اقيي  األلفي  لفنم  ائيكولوجي املس ويات م ل 

اسرررقيل ابرررا ل املتفومرررات برررا اجمل مترررات امفيررر  واجمل مرررا املررردال والقةرررا  املررراص ومقررر رت اً أيضررر
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السياسات عف  املس ويا الو   والدويل، وبا الباح ا وأص ا  امل ف   امل يث ين ب ملمت املناخ 
 واداور األرا و 

يررررات ال كيقرررر  مررررا املررررمت املنرررراخ واررررداور األرا ررررو سرررري ةف  ال تامررررل مررررا أولو  )ا( 
واح ياجرات ووجقررات نمرر  أصرر ا  امل ررف   امل شرتب  وامل ناقضرر    الملالرر  وامل  ررف  باأوانرر  
ال ييسري  لترريمج ائنسران م ررل أمنره الملررذايو وأمرن سرربل عيشره. وقررد اكرون الررنُرُقج ال شراركي  قررا ر  
ن عف  اقفيا حد  ال نا   وبنا  ال قر  واسرقيل الر تف   يمرا برا أصر ا  امل رف   الرذين يكونرو 

 عنديذ أ ع  لف شارل   اةوي  عمفيات ال كي  وانفيذاا عف  املديا امل وسط والةويل 
الستو  يقا لفتمل ما اأقرات ذات اً يكون مناسب ال انال سياقات متين  قد )ث( 

امل ررف  . عفرر  أنرره حي مررا كانررت املشررارك  مناسررب  لررزم ا ررمي  عمفيررات اشرراركي  ل م يررل م ررا  
  ع قررات القررو  بفتاليرر ، وأتررل اررذ  املشررارك  م ناسررب  مررا اح ياجررات أصرر ا  امل ررف   و  ار 

 أص ا  امل ف   وأولوياهت .
 الفجوات السعرفية -5 

يقرررردد املررررؤف  التفمررررو ال الرررر  ل افاقيرررر ، باالسرررر نا   ىل اسرررر ن اجات ال ق يرررر  السرررراب   -12
سياسررات عررن اقيرري  لفمررؤف ،  ىل  ااحرر  متفومررات عفميرر  جديررد  واقرردمي اوصرريات  ىل مقرر رت ال

قابفيرر  ارريث  األر  ب ملرررمت املنرراخ واقيرري  القررردرات احلاليرر  عفرر  ال كيقررر . ومررن امل وقررا أن يسررراعد 
 سرررا ‘ 2‘املررؤف  عفرر  مكا  رر  ال  رر  /اداور األرا ررو واقفررريا آثررار اأفرراد عررن   يرر   

ائيكولوجير   و ديد سبل اس خدام الرنم ‘ 1‘اوقا آثار املمت املناخ واداور األرا و وال      
و ديرررد املسرررارات ‘ 3‘املسررر دام  والقابفررر  لف كيررر  لف رررد مرررن الفقررر  و قيررر  ال نميررر  املسررر دام   

املفضي   ىل عامل م تا ل مرن حير  ارداور األرا رو. ول  قير  ارذ  الن رايج، جر ا انمري  املرؤف  
مررؤف . وقررد حررد  حبيرر  ي م ررور حررول ال  ررديات ال ييسرري  ال  ثرر  الررا اناوإررا ال ق يرر  السرراب  لف

مرررن الفجررروات املت  يررر  الكبرررمت  واألسرررئف  الرررا انررردرج  رررمن كرررل واحرررد مرررن ارررذ  اً ال ق يررر  عرررد 
 ال  ديات، املذكور   يما يفو 

  ةريح القيود  ( )ت 

ما او السبيل األم ل ل وصي  و ق  قابفير  ال ريث  وقردرات ال كيقر  لردا الرنم   '2'
لزراعيرررر ( واجملموعررررات البشرررر ي    ائيكولوجيرررر  )ال سرررريما الررررنم  ائيكولوجيرررر  ا

ع  رر  النتكاسررات اً   ذلررك املنررا   الررا أصررب ت حرردي   ررا املنررا   امل رريث  ،
 املمت املناخ؟

مررا اررو اجملرراالت الررا ي ةفرر  وميتقررا لفرر مكقن مررن اقيرري  قابفيرر  ال رريث  والقرردر   '1'
 اً؟مشولياً عف  ال كي  اقييم
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يررات قابفيرر  ال رريث  والقرردر  عفرر  مررا اررو املنقجيررات القررا ر  عفرر  اسرر يتا   ينام '3'
ال كيررر  الزمانيررر  واملكانيررر ؟  ىل أت حرررد ميكرررن أن اسررر تمل املمررراث ت الزمانيررر  

 واملكاني  ل  ديد املسارات املمكن  لقابفي  ال يث ؟
كيررر  ميكرررن ختفيررر  آثرررار املرررمت املنررراخ عرررن   يررر  ال فررراع ت برررا االواارررات  '4'

ا وحم كرررات ال مليرررمت أترررل الررررنم  ائيكولوجيررر  املسررر قبفي  األلررر   -االج ماعيررر  
 ائيكولوجي  والسكان أك   ع    لفر يث  ب داور األرا و؟

مررا اررو املفا رر ت الررا ميكررن أن اوجررد بررا ليررارات ال كيرر  مررا املنرراخ مررن  '2'
حيرر  آثاراررا عفرر  اقرردمي لرردمات الررنم  ائيكولوجيرر  وعفرر  اررداور األرا ررو؟ 

ر  عفرر  اقفريا املفا رر ت ارل انرال جمموعررات اكميفير  مليررارات ال كيقر  قرا 
 اً؟وهتيئ  ل ود موااي  من حي  املمت املناخ واداور األرا و مت

كي  ميكن لفتوامل ال قا ي  اشكيل ليرارات ال كيقر  وال ريثمت عفر  األلرذ يفرا،  '2'
وكيرر  ميكررن أن يررؤث  انفيررذ ليررارات ال كيرر  اررذ  عفرر  اقرردمي لرردمات الررنم  

 ال قا ي ؟ -ائيكولوجي  
لرررردمات نمرررر   يكولوجيرررر  غررررمت مسرررر خدم  ميكررررن أن اقرررر تن اً اررررل يوجررررد حاليرررر '7'

باألرصد  القايم  ل و مت ليارات جديد  عف  صتيد سبل التيمج ميكن أن ازيرد 
 من القدر  عف   مل آثار املمت املناخ واداور األرا و؟

ما او املس وا الزماال الذت اقدم ل ايط موا ن القابفي  لف يث  عنرد  املتفومرات  '1'
  خذت الق ارات ما االح فاع   الوقت نفسه ب  ا  املتفومات؟األك    ايد  مل

لفقررردر  عفرررر  اً مرررا ارررو املةررروات الرررا ميكرررن اختاذاررررا ئدرررا  او يرررا أك ررر  اوا نررر '9'
او ال دابمت الرا ميكرن  وما ال كي  عرب خم ف  النم  االج ماعي  ائيكولوجي ؟

 اال ة   يفا ملنا امكل القدر  عف  ال كي ؟
 ات االستجاب ( )ب 

مرررا ارررو أ ضرررل الةررر ق لفبنرررا  بفتاليررر  عفررر  املترررارد وق رررا النجررراا والررردروس  '2'
املس فا   امل اح ، واتزيز  عمال املمارسات وال كنولوجيات القايمر  عفر  املت  ر  

 اً؟جيداً واملكيقف  اكييف
كيرررر  اتمررررل أنشررررة  ابررررا ل املتررررارد والت قررررات االج ماعيرررر  والسررررفة  عفرررر   '1'

 واوليداا؟ اشكيل   يق  ابا ل املتارد
ما او ال  ديات املقلن  بإ ار  ابا ل املتارد عف  خم ف  املس ويات ال نميمي   '3'

 واملكاني ؟
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كيررر  ارررؤث  المررر ود السرررياقي  )م رررل المررر ود السياسررري  واإيكفيررر  وال مويفيررر (  '4'
و  يق   ق  واي مت املتارد     يق  و ا اسلاايجيات ابرا ل املترارد  رمن 

 م ل االافاقي ؟ ب امج السياسات الدولي 
مررررا اررررو التمفيررررات وا ليررررات الررررا اولِّررررد أنشررررة  ابررررا ل املتررررارد )عفرررر  اررررذ   '2'

املسرر ويات املخ ففرر ( مررن ل إررا ن ررايج مفيررد  لفررنم  ائيكولوجيرر  واجملموعررات 
 البش ي  امل يث   ب ملمت املناخ واداور األرا و؟

اح ماليررر   كيرر  اررؤث  خم فرر  الب ررومل )النماميرر ( وسررياقات اخترراذ القرر ارات   '2'
  عةا  ابا ل املتارد ن ايج مفيد  لفنم  ائيكولوجي  واجملموعات البش ي ؟

مرررا ارررو األهررركال الرررا ينبملرررو أن ا خرررذاا املترررارد واملتفومرررات ل مكرررا ابرررا ل  '7'
 ق ا النجاا عف  نةاق واسا عرب املنا   ذات الم ود املماثف ؟

 اقيررري  ق رررا كيررر  ي سررر  لفتفمرررا  وأصررر ا  امل رررف   ا لررر ين املشرررارك    '1'
 النجاا وعمفيات ال كي  وابا إا  يما بينق ؟

املمارسررررات وال كنولوجيررررات املسرررر دام  )ومررررا اررررو مررررا الررررذت ي سررررب    وقرررر   '9'
 الا ي تا  دا اا لف شجيا عف  اس م ار ال كي (؟امفزات وامل بةات 

ما او ائج ا ات الا ي تا اختاذارا ل قيري  مردا قابفير  اةبير  ق را النجراا  '21'
او  فري ت األبترا  ال قا ير  لفممارسرات وال كنولوجيرات  ما  أماكن أل ا؟ 

 املةفوب ؟
 الرصد والتقييم  )ج( 

لي  ال صررررد وال قيرررري  اأديررررد  امل احرررر  ل قيرررري   تاليرررر  املمارسررررات امررررا اررررو أسرررر '2'
مفيرررد  عرررن مررردا  ررر ور  اوسررريا اً وال كنولوجيرررات املسررر دام  الرررا اقررردم أ كرررار 

 في   قي  ذلك؟عن كي أو نةاق انفيذاا
 كي  ي س  لنا ال و ي  با الن ايج امل ياي  من رصد امل ملمتات البةيئ  والس يت ؟ '1'
مررا اررو أارر  امل ملررمتات ل صررد ال فرراع ت واالرارردا ات بررا املررمت املنرراخ واررداور  '3'

 األرا و؟
مررا اررو ال  رر ي  والرروامت  الفررذين ي رريب ال صررد عنرردمها املتفومررات امل فرر  مل خررذت  '4'

 ن امل ملمتات املقم  امل ابة  ب ملمت املناخ واداور األرا و؟الق ارات بشي
كيرررر  ي سرررر  لنررررا  ديررررد الت بررررات )الزمانيرررر  واملكانيرررر ( الررررا ا رررربب  ارسررررات  '2'

 اكيقفي ، حبي  ينبملو ا بيط ان شاراا؟ واكنولوجيات ال كي  عنداا ال
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  كي  ي س  لنا اسر تمال نُرُقرج النمذجر  وو را املر ايط ئ راج ميرا ين مكانير '2'
  من أولويات ال صد وال قيي  املتمقا؟

مرررررا ارررررو املترررررايمت الرررررا ينبملرررررو االسررررر نا   ليقرررررا ل قيررررري  مررررردا  ررررراا املمارسرررررات  '7'
 وال كنولوجيات ومن الذت يق ر ذلك؟

السبيل ملقارن  اكالي  ال صد )الفتل( ب كالي  عدم  وما ما او املوار  املةفوب  '1'
 وامل وسط والبتيد؟ ال صد )االم نا  عن الفتل( عف  املدا الق مت

 االستنتاجات -6 
ر ت برا املرمت  -12 بال غ  من عد  من مروا ن الشرك وال ملر ات الرا اترلت متار نرا عرن ال ا

املنرراخ واررداور األرا ررو، ميكررن اسرر خ ص االسرر ن اجات التامرر  ال اليرر  بشررين قابفيرر  ارريث  الررنم  
يقر ، واألسررالي  املةفوبر  ل صررد ائيكولوجير  واجملموعرات البشرر ي ، واالح ياجرات مررن حير  ال ك

 واقيي  ال فاع ت با اذ  التمفيات 

ل رررداور األرا رررو مت  ررر  عفررر  األرجرررب ألن اكرررون  أن املنرررا   املت  ررر  أصررر ً  ( )أ 
حساس  لفملاي  لف فاع ت با املمت املناخ واداور األرا و. واألرا و اأا  ، الا يت د ارداور 

يررر . وميكرررن ابررراا عرررد  مرررن ال فررراع ت برررا املرررمت املنررراخ األرا رررو  يقرررا بال  ررر  ، حساسررر  لفملا
واررداور األرا ررو الررا ميكنقررا ائلرر ل بررالنم  ائيكولوجيرر  ونمرر  اسرر خدام األرا ررو القايمرر ، 

 وميكن بال ايل هتديد سبل التيمج ور ا  ائنسان 

 أن النُرُقج القايم  عف  النم  ائيكولوجي  وليارات االس جابات القايمر  عفر  ( )  
ائ ار  املس دام  لألرا و انةوت عف   مكاني  هتيئ  ال كي  ما املمت املناخ واداور األرا رو   

وميكرررن أن يتررردجل ذلرررك مرررن  اً.وقرررت م رررزامن مرررا يايررر  سررربل التررريمج وال نرررو  البيولررروجو   آن متررر
 اً،  سررياق اافاقيررات ريررو الرر  مل. وعفرر  صررتيد مقرر  أيضرر‘ ث ثررو املكسرر ‘ليررارات ال كيرر  

ت التديد من سبل ال كيق  ارذ  عفر   مكانير  املسراعد  عفر  ونر  الك رمت مرن ال فراع ت ينةو 
 السفبي  با املمت املناخ واداور األرا و 

برررا املرررمت املنررراخ وارررداور األرا و/االسررر جابات أن رصرررد واقيررري  ال فررراع ت  )ج( 
ل  رررا  وكرررذلك عفررر  ل ملرررمت املنررراخ وارررداور األرا رررو ي ةفررر  النمررر    ا ثرررار عفررر  ُسررربل التررريمج وا

التمفيرررات واملرررردمات امل تفقرررر  بررررالنم  ائيكولوجيررر . و  رررراج ال قييمررررات الفيزياييرررر  األحياييرررر   ىل 
ا فير  وافسررمت   سرياق البيانررات االج ماعير  االق  ررا ي   رمن أ رر  ثقا ير  متينرر  لبيران الت قرر  

 السببي  
واألوسرررراث الب  يرررر  أن ال ترررراون وابررررا ل املتررررارد بررررا أوسرررراث   ار  األرا ررررو  ) ( 

واألوسرررراث السياسرررري  وكررررذا الررررنُرُقج ال شرررراركي  لفب رررر  وال ةرررروي  مةفوبرررر  لف فرررراو  بشررررين هررررىت 
أولويررررات ووجقررررات نمرررر  أصرررر ا  امل ررررف   بشررررين آثررررار املررررمت املنرررراخ واررررداور األرا ررررو و/أو 
االس جابات إما. عف  أنه من املق  ا مي  عمفيات اشاركي  ل م يل م ا  أص ا  امل ف   
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 ار  ع قررات القررو  بفتاليرر ، وأتررل اررذ  املشررارك  م ناسررب  مررا اح ياجررات أصرر ا  امل ررف   و 
 وأولوياهت .

استكةةةا   يةةارات التعةةادل فةةو  ةةدهور  موضةةور  فةةو التقةةدا السحةةر   -ثالثاا  
  األراضو فو سياق التنسية الس تدامة

امل  رررد  لف نميررر  لقرررد ُولرررد مفقررروم ال ترررا ل   ارررداور األرا رررو مرررن رحررر  مرررؤف  األمررر   -17
اختراذ  جر ا ات عاجفر  لتكري اورا    ور  "(، عندما أق ت الدول األ  اد 11املس دام  )ريو+
]الرردول األ رر اده جااررد  عفرر   قيرر  ال تررا ل   تمل سرربيل ذلررك، سرر  و  .اررداور األرا ررو

، 11وقرررد حرررد ت الوثيقررر  امل اميررر  ملرررؤف  ريرررو+ ."ارررداور األرا رررو   سرررياق ال نميررر  املسررر دام 
حد ارره، واليرر  ئنشررا    يرر  عامررل مف رروا التضرروي  لو ررا  مررا ،    فرر "املسرر قبل الررذت ن يررد"

جمموعررر  أارررداد لف نميررر  املسررر دام  لكرررو انمررر   يقرررا اأمتيررر  التامررر  وا خرررذ ائجررر ا ات املناسرررب  
 بشيهنا    ورهتا ال امن  والس ا.

نمير  املسر دام  اقلاحره  ىل اأمتير  التامر  وقدقم الف ي  التامل املف وا التضوي  املتر  بال  -11
، أن يشرركل مقررلا 21/319. وقرر رت اأمتيرر  التامرر ،   ق اراررا A/68/L.61والرروار    الوثيقرر  

 بتررررد ملررررا لةرررر  ال نميرررر الف يرررر  التامررررل األسرررراس ال ييسررررو ئ مرررراج أاررررداد ال نميرررر  املسرررر دام    
  عمفير  ال فراو  احلكومير  اً أيضر ، ما ائق ار برين مسرامهات ألر ا سرود ا اعر 1122 عام

 الدولي  عف  ااممج الدور  ال است  والس ا لفجمتي  التام .

يشرررمل مقررررلا الف يررر  التامررررل األحكرررام ال اليرررر  امل تفقررر  بال  رررر  /اداور  مررررا و   فررر  -19
 األرا و وائ ار  املس دام  لألرا و 

سرر دام لفررنم  ائيكولوجيرر    يايرر  واسرر تا   واتزيررز االسرر خدام امل22اإرردد  ( )أ 
األر ي ، و  ار  الملابرات بة يقر  مسر دام ، ومكا  ر  ال  ر  ، ووقر  ارداور األرا رو وعكري 

 اوااه، ووق  اناقا ال نو  البيولوجو 

، مكا  رر  ال  رر   واس  رر ا األرا ررو 1111 عررام   حبفررول3-22الملايرر   ( )  
اً ل  رر   واأفرراد والفيضررانات، والسررتو ح ي رر  ذلررك األرا ررو امل رريث   با  ررا واللبرر  امل ررداور ،

 ل  قي  اتا ل اداور األرا و   التامل.

ي وقررررا أن انرررراقمج الفجنرررر  ائح ررررايي  ال ابترررر  لألمرررر  امل  ررررد  وأن اقرررر ،    ورهتررررا السا سرررر   -31
. وي وقررا أن انرراقمج 1122 عررام بتررد ملررا واألربتررا، عمفيرر  و  ايرر  و ررا   ررار مؤهرر ات ملةرر  ال نميرر 

(، 1122آذار/مررررارس  - ائح ررررايي  وأن اقرررر ،    ورهتررررا السررررابت  واألربتررررا )هررررباث/ رباي  الفجنرررر 
بشرررررركل مررررررن األهرررررركال   ررررررار املؤهرررررر ات )وجمموعرررررر  مؤهرررررر ات( لقيرررررراس ورصررررررد أاررررررداد ال نميرررررر  

أنرررر  انسرررري  األنشررررة  ، ومرررردا بفوغقررررا. و عررررت 1122 عررررام بتررررد مررررا املسرررر دام /أاداد وغايررررات
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 يقرا  ىل ائعر ا  عرن آرايقرا ووجقرات نم ارا مسرامهً  منقرا   مناقشر  الوكاالت األعضا   ائح ايي 
 املؤه ات.

، 22-/م أ1ومرا   ررل الف ير  التامررل احلكرومو الرردويل، املنشري  ق ضرر  مقر ر مررؤف  األ رر اد  -32
( و رررا ات يررر  يسررر ند  ىل التفررر  ل ترررا ل ارررداور األرا رررو   2يتمرررل،   سرررياق االافاقيررر ، عفررر  )

( وو را ليرارات م تفقر  باملنرا   القاحفر  وهربه 1وهبه القاحف  واأا    ون ال  ب   ) املنا   القاحف 
القاحفرر  واأا رر   ون ال  برر  قررد ا غرر  األ رر اد   م اعاهتررا أثنررا  سررتيقا ل  قيرر  ال تررا ل   اررداور 

ىل املروار  ( و بر ه أمانر  االافاقير  باالنتكاسرات عفر  اسرلاايجي قا وب اجمقرا اح ياجاهترا  3األرا و  )
ومرررن امل وقرررا أن  1124 عرررام احلاليررر  واملسررر قبفي . واج مرررا الف يررر  التامرررل احلكرررومو الررردويل مررر اا  

نلنررت مررا األ ر اد واأل رر اد ب ررف  مرر اقبا . وأج يررت مشراور  عرررب ائ1122 عررام  اً د مرا جمررد 
ويل اسررررر م ت مرررررن ومنممرررررات اجمل مرررررا املررررردال بشرررررين الن رررررايج األوليررررر  لفف يررررر  التامرررررل احلكرررررومو الرررررد

. وسررررريُ اا ال ق يررررر  النقرررررايو لفف يررررر  التامرررررل 1124آ /أغسرررررةي  ىل هنايررررر  اشررررر ين األول/أك ررررروب  
 وسُيقدقم  ىل مؤف  األ  اد ال اال عش  لفنم   يه. 1122احلكومو الدويل حبفول هق  فو /يوليه 

عمفيررر  ،   22-/م أ13التفررروم والسياسرررات، املنشررري   وجررر  املقررر ر واجقررر  وهررراركت  -31
ال شرراور الررا نممقررا الف يرر  التامررل احلكررومو الرردويل ب قرردمي اوجيقررات بشررين ات يرر  ال تررا ل   

 ىل التفررر  وبشرررين ليرررارات ال نفيرررذ. وعررر و  عفررر  ذلرررك، ات رررزم اً مسررر نداً ارررداور األرا رررو ات يفررر
شررين واجقرر  التفرروم والسياسررات اقرردمي ورقرر  مسررامه  خم  رر    ىل الفجنرر  ائح ررايي  ل نمرر   يقررا ب

 املؤه )ات( املق ر اس خدامه)اا( ل  با ال قدم ام     سبيل  قي  ال تا ل   اداور األرا و.

و  األلرررمت، أ فقرررت أمانررر  االافاقيررر ، بررردع  مرررن  قوريررر  كوريرررا، مشررر و  ال ترررا ل    -33
اررررداور األرا ررررو، يقرررردد  ىل اقرررردمي مسرررراعد   نيرررر  لف يرررر   رررروعو مررررن البفرررردان ذات لرررر ود 

 يكولوجي  م نوع  بملي  اتمي  مفقوم ال تا ل   اداور األرا و   انفيذ ب امج التمل اج ماعي  
الو نيررر  لرررديقا. ومرررن امل وقرررا أن اسررر ت   الررردول األ ررر اد اق يررر  املشررر و    اج ماعقرررا الرررذت 

 مؤف  األ  اد ال اال عش .اتقد  عف  ااممج 

و ررو   ىل الرردور  االسرر  نايي  وسرر قدم متفومررات مسرر كمف  عررن ال قرردم امرر     اررذا امل -34
 .اال ابت  لفجن  التف  وال كنولوجي

 االستنتاجات والتوصيات -رابعاا  
مةةةا الستوقةةةس تت ي ةةةاهم السةةةةاركوت فةةةو الةةةدورة االسةةةتثنائية الرابعةةةة للجنةةةة العلةةةم  -32

السةةؤ سر العلسةةو الثالةة  لأ فاقيةةةة م ةةاهسة فعالةةة فةةو السناقةةةة بةةةة ت  وفةةو اوالتكنولوجيةة
لسةةؤ سر ومواضةةيعف الفرايةةة بهةةد  إيجةةاد م رجةةات السيةةة صةةحيحة كفيلةةة بةة ثرال موضةةور ا

- ا ت21ب حكةةاا السقةةرر  اسليةةة صةةيالة ال ياسةةات والحةةوار فةةو مةةؤ سر األاةةرا   واسةةأا 
ق سو  ي تعر  مكتب لجنة العلم والتكنولوجياق باالشتراك مةس 16و 15ق الفقر يا 11



ICCD/CST(S-4)/2 

GE.14-25128 22 

اةرا  والسجسواةات اإلقليسيةةق نتةائم السةؤ سر واجهة العلوا وال ياسات وبالتةاور مةس األ
الةةةةدورة الثانيةةةةة اةةةةةرة للجنةةةةة العلةةةةم والتكنولوجيةةةةا  العلسةةةةو الثالةةةة  لأ فاقيةةةةة ق ةةةةف مواةةةةد 

وسيعق  مكتب لجنة العلم والتكنولوجياق بدام ما ا حاد السعار  العلسية والتقليدية مةا 
ستةارية العلسيةة للسةؤ سر العلسةو تجف التنسية الس تدامة واألمانةق وبالتةاور مس اللجنة اال

 الثالةة  لأ فاقيةةةق الةةى إاةةداد  قريةةر اةةا سةةير السةةؤ سر العلسةةو الثالةة  لأ فاقيةةة ونتائجةةفق
فو ذلك التوصيات العسليةق لكو  ننر فيف لجنة العلةم والتكنولوجيةا فةو دور هةا الثانيةة  بسا

 اةرة 

 قةديم السةةورة العلسيةة  فةواا فو الننر فةو سة ف السمةو قةدماا و رلب اللجنة تيم -32
استكةةةةةا   يةةةةارات التعةةةةادل فةةةةو  ةةةةدهور األراضةةةةو فةةةةو سةةةةياق التنسيةةةةة  بةةةةة ت موضةةةةور 

   الس تدامة

    


