
GE.22-02572 (A) 

 مؤتمر األطراف

 لجنة العلم والتكنولوجيا

 الدورة الخامسة عشرة

 2022أيار/مايو  13-11أبيدجان، كوت ديفوار، 

 جدول األعمال المؤقت)أ( من  3البند  

 تفاعل العلوم والسياسات، وتبادل المعارف

هيئة التفاعل بين العلوم والسييييياسييييات، و شيييير ات ييييل الممارسييييات  
وتيسيير سي ل الوليول هلي ا، وال ال المعرتت اتفا ية األمم المت دة  

 لمكات ة التص ر

ر ات ل تفاعل العلوم والسياسات: هيئة التفاعل بين العلوم والسياسات، و ش  
الممارسييييات وتيسييييير سيييي ل الولييييول هلي ا، وال ال المعرتت اتفا ية األمم 

 المت دة لمكات ة التص ر

 مذكرة من األما ة  

 موجز  
فيما يتعلق بهيئة التفاعل بين العلوم والسيييييييييييييااييييييييييييات، وال ال المع      فا ية األم  المت د   

لمكا  ة التصييي  ، و  ليل أ ايييل الممارايييات وكاييي اا وومكاكية الوليييول رليها، فلل مؤ م  األف ا ،  
لمتخذ  لتيسيييييي   ، رلى األماكة أن   دم رليه    ي ًا عن التنفيذ، وكذلك عن التدابي  ا14-م أ/19   م  ره  

  بادل المعار  والتفاعل بين العلوم والسيااات.
 
 

 
 ICCD/COP(15)/CST/5 األم  المت د 

 
 اتفا ية مكات ة التص ر

Distr.: General 

23 February 2022 

Arabic 

Original: English 



ICCD/COP(15)/CST/5 

GE.22-02572 2 

 الم تويات
 الصف ة الف ي ات  

 3 6-1  .......................................................................... معلومات أاااية - أو ً  

 3 27-7  ......... 2023و 2022 مماراات وف ائق عمل ايئة التفاعل بين العلوم والسيااات    عام  - ثاكياً  

 7 42-28  ................. كا  المعار  ذات الصلة من خالل ال ال المع      فا ية مكا  ة التص   - ثالثاً  

ا  سييييييييييييييا  والمواامة    الت يل ال ائ  على الن   احيكولوجية، وال د من مخاف  ال وار  ال ائ    - رابعاً  
 10 57-43  ........... لمستدامة لألراض على الن   احيكولوجية، وال لول المستمد  من الابيعة، واحدار  ا

 13 70-58  ............................. رمكاكية الولول رلى أ ال مماراات احدار  المستدامة لألراض  - خامساً  

 16 82-71  .................................................................... ا اتنتاجات والتوليات - اادااً  

 



ICCD/COP(15)/CST/5 

3 GE.22-02572 

 معلومات اساسية -اواا  

ايئة التفاعل بين العلوم والسيييييياايييييات )ايئة  ،11-م أ/23م  ر الأكايييييم مؤ م  األف ا  بموجل   -1
العلوم والسيييييياايييييات ولايييييمان مد  جمي  األف ا   بين  التفاعل( من أجل  يسيييييي  وجود فوار    ا   ااين 

 ال التصيييييي   و داور األراضيييييي   المهتمة بما  سييييييتلزمه السيييييييااييييييات من معلومات ومعار  وماييييييور     م
رب ياا    13-م أ/19وال فيا . وع يل   يي  خيارج  لعميل ايئية التفياعيل، ق ر مؤ م  األف ا  بموجيل م  ره  

، فتى 12-م أ/19و  11-م أ/23ايئيية التفيياعييل و مييديييد و يتهييا ال ييالييية، و ق مييا او م ييدد    الم  رين  
 .2023كهاية الدور  الساداة عا   لمؤ م  األف ا     عام 

، رلى مكتييل ل نيية العل  والت نولوجيييا أن  ن    14-م أ/19وفلييل مؤ م  األف ا ،    الم  ر   -2
، وفلل رلى 13-م أ/19رج اا   ديد ايئة التفاعل لتسييهيل عملية الت ديد الم فل  المع وضيية    الم  ر 

األماكة أن  يسيييي  ا  صييييال بين ايئة التفاعل وم ااييييل  األف ا     م ال العلوم والت نولوجيا، وأن   اييييد 
 عال لهيئة التفاعل. الموارد من أجل األداا الف

أياييييييًا، فلل مؤ م  األف ا  رلى األماكة أن  والييييييل  واييييييي  و عزيز   14-م أ/19و   الم  ر  -3
ال ايل المع      فيا يية األم  المت يد  لمكيا  ية التصيييييييييييييي   وأن  عميل بتنسيييييييييييييييق م  ا فيا ييات ريو األخ    

ى الن   احيكولوجية وال د من مخاف   والايي كاا المعنيين لاييمان ا  سييا  والمواامة بين الت يل ال ائ  عل
 ال وار  ال ائ  على الن   احيكولوجية وال لول المستمد  من الابيعة واحدار  المستدامة لألراض . 

وي يدم الفصيييييييييييييييل الثياك  من ايذه الوثي ية    ي ًا عن مميارايييييييييييييييات وف ائق عميل ايئية التفياعيل     -4
اليي يييييييا2021و  2020 عييييييياميي  الييعييميييييييل  ليينييتيييييييائيي   مييوجييز  وييي د  الييوثيييييييائييق .  الييتييفييييييياعيييييييل  يي   لييهيييييئييييييية  ليي  

ICCD/COP(15)/CST/2 وICCD/COP(15)/CST/3 وICCD/COP(15)/CST/4. 

وي دم الفصيييل الثالن من اذه الوثي ة معلومات عن كاييي  المعار  ذات الصيييلة من خالل ال ال   -5
الوثي ة معلومات المع      فا ية األم  المت د  لمكا  ة التصيييييييي  ،    فين ي دم الفصييييييييل ال اب  من اذه 

عن كتائ  المايييياور  باييييمن ا  سييييا  والمواامة بين الت يل ال ائ  على الن   احيكولوجية وال د من مخاف   
 ال وار  ال ائ  على الن   احيكولوجية وال لول المستمد  من الابيعة واحدار  المستدامة لألراض .

التعاون بين ا  فا ية والايبكة العالمية لم ة عامة عن   الخامس من اذه الوثي ةويتايمن الفصيل   -6
لُنُه  و  نولوجيات ففظ الموارد )شيبكة ففظ الموارد(، وعن مد   وا   أ ايل الممارايات    م ال احدار   

 المستدامة لألراض . ويع ض الفصل السادس ا اتنتاجات والتوليات.

  2022 ت تت عامت ممارسييات وطرا ع عمل هيئة التفاعل بين العلوم والسييياسييا  - ثا ياا  
 2023و 

،  11- م أ / 23من الم  ر    4اايييييييتنادًا رلى ا ختصييييييياليييييييات المن  ة لييييييييييييييييييييهيئة التفاعل، وو  ًا للف     - 7
 ،  تملف عاوية ايئة التفاعل من:13- م أ / 19من الم  ر    4- 2و صويبه، بصيغته المعدلة بموجل الف  ات  

 األعااا الخمسة    مكتل ل نة العل  والت نولوجيا؛ )أ( 

 ؛وافدًا منه  كل منا ة   ش خمسة علماا،  )ب( 

ن يختارا  مكتل ل نة العل  والت نولوجيا من خالل دعو  مفتوفة،  ي علماا مسيييت لعاييي     )ج( 
 م  م اعا  التوازن بين المنافق والتخصصات؛ 
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خمسيييييييييية م اقبين ينتم  وافد منه  على األقل رلى من مة معنية من من مات الم تم   )د( 
 فد من من مة دولية معنية، ووافد من من مة معنية من من مات األم  المت د .المدك ، ووا

 اييييييييييييي ين األول/أ تو    24من ومن أجل   ديد ايئة التفاعل، ُأفل ت عمليات التعيين    الفت    -8
 ، وشملت ما يل :2019 ا ين الثاك /كو مب    24رلى 

م  م اعييا  التوازن بين المنييافق    مسييييييييييييييت لين،العلميياا  الدعو  عييالمييية مفتوفيية  ختيييار   )أ( 
 بلدًا مختلفًا؛ 45فلبًا من  70والتخصصات، ورد على رث اا 

 .دعو  عالمية مفتوفة  ختيار المن مات الم ا بة، وردت على رث اا ابعة فلبات )ب( 

 2019كاكون األول/ديسييمب   9و 8 المع ود   وجدد مكتل ل نة العل  والت نولوجيا    اجتماعه  -9
 .13-م أ/19ة ايئة التفاعل ااتنادًا رلى الن ام الدوري الوارد    الم  ر عاوي 

و   ا جتماع كفسييييييييه، قام المكتل بااييييييييتع اض الالبات الوارد  ااييييييييت ابة للدعو ين السييييييييالفت  الذك   - 10
ين جدد  و  ييمها و   يبها و  ًا لا ائق ا ختيار الت  ا فق عليها، وأ ايييييييييييى ذلك رلى اختيار أر عة علماا مسيييييييييييت ل 

  2021- 2020 وم اقَبين جديدين. وقد أ مل اؤ ا األعاياا/الم اقبون ال دد عايوية ايئة التفاعل لفت   السينتين 
 . 11- م أ / 23من الم  ر    4با ي ة فا  ت على التوازن بين المنافق والتخصصات المالوب    الف    

و  ك  فبيعة و وقيت الن ام الدوري لت ديد ايئة التفاعل، ل  ُياَلل من أعايييييييياا مكتل ل نة العل    - 11
. غي  أن المكتل ا خذ خاوات  2021- 2020والت نولوجيا   شييييييييييي  علماا لتمثيل كل منا ة لفت   السيييييييييينتين  

من   1 يئيية و  ييًا للف      ايييييييييييييي ًا للت ييديييد الم فل  التييال  لهيئيية التفيياعييل عن ف يق  ن ي  رج ااات   ييديييد اله 
. وعلى اذا األاييييياس، ايييييُين      فلبات جمي  الم شييييي ين المسيييييت يبين لنداا وافد من 14- م أ / 19 الم  ر 

أجل أعاييييياا جدد    عملية   ديد علماا مسيييييت لين على الصيييييعيد العالم  وكذلك ضيييييمن العمليات احقليمية 
ور  الت ديد الم فل ، ات ون أول   لة لتنفيذ اذه  لت ديد و  شي  عال  وافد ل ل منا ة ليمثلها؛ و   رفار د 

 احج ااات المن  ة ا  م فلة   ديد ايئة التفاعل الم  ر رج اؤاا بعد الدور  الخامسة عا   لمؤ م  األف ا .  

   المييائيية     من    19وخالل عملييية   ييديييد ايئيية التفيياعييل،  فظ مكتييل ل نيية العل  والت نولوجيييا أن   - 12
كن ركاثًا على ال غ  من أن كص الدعو  المفتوفة للعلماا المسيييييييييييت لين ياييييييييييي   النسييييييييييياا على   دي   م دم  الالبات 

الالبات. ورغ   ايييابه اذه النسيييبة المئوية م    دي ات التوازن بين ال نسيييين    ال امعات    م ال األرض والعلوم  
، وا   ( 2) ن البيافثين    جمي  الم يا ت العلميية ،  إكهيا أقل من الت يدي ات العيالميية للتوازن بين ال نسيييييييييييييين بي ( 1) البيئيية 

أقل بكثي  من اد  الت ا ؤ بين ال نسييييييييييييين الذي أم ت به ال مألية العامة لألم  المت د     جمي  أكايييييييييييياة األم  
وأق ت ال مأليية العيامية أيايييييييييييييًا بيمن وليييييييييييييول الم أ  ال ياميل من جمي  األعميار رلى العلوم والت نولوجييا    . ( 3) المت يد  

 . ( 4) وا بت ار ومااركتها  يها على قدم المساوا  أم  ض وري لت  يق المساوا  بين ال نسين و مكين الم أ  

  

رفصيييااات علوم األرض والبيئة متايييابهة، ول ن اناش ما يايييي  رلى أن اذا ا   اه تخذ    الت سييين.   د أ ادت درااييية فديثة أكه  (1)
     23"   رفار ال و  العاملة    م ال علوم األرض    الو يات المت د ، زادت كسييييييييييبة ال الييييييييييالت على درجة الدكتوراه من 

".  2015و  1996   المائة بين عام    14   المائة رلى    5سييييييييييييبة األاييييييييييييتاذات ال امالت من    المائة، وزادت ك  40المائة رلى  
  .<https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2019EA000706>اك   م دمة 

  30" ياس عدم المسييياوا  بين ال نسيييين    العلوم والهنداييية" رلى أن "النسييياا يمثلن ما ي  ب من   2017   ي  اليوكسيييكو لعام   يايييي  (2)
  : 20   المائة من جمي  البافثين على الصييييييعيد العالم ، م  رمكاكية رؤية اختال ات رقليمية    جمي  أك اا العال ". اك   الصييييييف ة  

<http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/saga-toolkit-wp2-2017-en.pdf>.  

المت يييييد    (3) األم   من ومييييية  الم أ      احداريين <https://undocs.org/ar/A/72/220>اك     سيييييييييييييين وضيييييييييييييي   ، والتعميمين 
ST/AI/1999/9 التدابي  الخالة لت  يق المساوا  بين ال نسين( و(ST/AI/2016/1 .)  ك ام اختيار الموظفين والتن ل المن( 

 .<https://undocs.org/A/RES/70/213>: على ال اب  التال  A/RES/70/213من الوثي ة  6اك   الف     (4)

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2019EA000706
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/saga-toolkit-wp2-2017-en.pdf
https://undocs.org/ar/A/72/220
https://undocs.org/A/RES/70/213
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نسيياكية، أشييار المكتل أياييًا وخالل مناقاييات مكتل ل نة العل  والت نولوجيا باييمن ا عتبارات ال  -13
ال صول على مساعد  األماكة     عمي  المن ور ال نساك     عمل الت يي  العلم  الذي   وم   ض ور رلى 

به ايئة التفاعل، وفلل  لك المسياعد . واايتنادًا رلى  وجيهات المكتل، شيارش خب اا    الايؤون ال نسياكية 
وايييااموا    كل ا ايييتع اضيييات الداخلية للت اري  الت نية للهيئة    األماكة    كل اجتماعات ايئة التفاعل 

مزيد من المعلومات  ICCD/COP(15)/17من أجل المسيييييييييييييياعد      لبية اذه ال اجة. وي د    الوثي ة 
 المتعل ة بتعمي  م اعا  المن ور ال نساك  وخا  األماكة حعداد ايااات جنساكية.

ل، أفيا  مكتيل ل نية العل  والت نولوجييا علميًا كيذليك بيالتعلي يات  أثنياا عمليية   يدييد ايئية التفياعي و  -14
التفاعل بايييييييييمن ال اجة رلى رشييييييييي اش العلماا المهنيين   ةايئ الوارد  من األعاييييييييياا ال اليين والسييييييييياب ين    

 الساب ين    عمل الهيئة. 

،  2019مب  كاكون األول/ديسيي   9و 8مكتل ل نة العل  والت نولوجيا     هو   ا جتماع الذي ع د -15
رلى ال ئيسيييييييييين الماييييييييياركين لهيئة التفاعل أن ي وما، بدع  من األماكة، و  ت م لة الب كام    المكتل  فلل

، ICCD/CRIC(20)/6احرشيييييييييادي   فا ية مكا  ة التصييييييييي   للمهنيين الايييييييييباب المفصيييييييييل    الوثي ة 
سييييياب ين    عمل ايئة التفاعل، م  م اعا  المهنيين العلماا البتاوي  و   يل ب كام  زمالة م اك  ياييييي ش  

الهد  احضيييا   المتمثل      سيييين التنوع والتوازن بين ال نسيييين    الهيئة من خالل  اييي ي  رشييي اش من 
 ا  ممثلون   ليديًا  مثياًل كاقصًا    العلوم. 

العل  وقام ال ئيسيييييييييان الماييييييييياركان لهيئة التفاعل، على أاييييييييياس    يب ، بتوجيه من مكتل ل نة   -16
، بوضيييييييييييييي  ووفال  ب كييام  ايئيية التفيياعييل المتعلق بزميياليية العلميياا    ال يييا  المهنييية واألميياكيية  والت نولوجيييا

المبك  ، واو ب كام  زمالة م اك   دي ه أماكة ا فا ية مكا  ة التصيييييي   وي كز على رشيييييي اش خب اا يتمتعون  
م ال الب و  بعد الدكتوراه للمسياامة   بما   ي ل عن ثال  اينوات و  يزيد عن ايت اينوات من الخب     

   عمييل ايئيية التفيياعييل خالل  ت   ب كييام  عملهييا. والهييد  من اييذا الب كييام  او ر ييافيية   لييييييييييييييية لأل  اد  
المتميزين    بداية فيا ه  المهنية من جمي  الخلفيات والتخصصات والعاملين    م ال التص   و داور  

  ة التصيييييييييييييي   وايئة التفاعل    جهوداما ال امية رلى  و ي  األراضيييييييييييييي  وال فا  لدع  أماكة ا فا ية مكا
 التوجيه المواضيع  بامن المتالبات المع فية لتنفيذ ا فا ية مكا  ة التص  . 

و عد ااييييييتع اض الم شيييييي ين الذين أولييييييى به  أعايييييياا ايئة التفاعل، وم  ريالا اعتبار خا    -17
كون لها  مثي   وري على عمل الهيئة،    اختيار ال نسيييييييييييياك  والتنوع والصييييييييييييفات الت  يمكن أن ي  للمن ور
   فيا هما المهنية المبك      ايئة التفاعل. وقدم كالاما مسييييييياامات اامة    عمل ايئة   عالمينزميلين  

. واييييييسيييييتع ض ال ئيسيييييان الماييييياركان لهيئة التفاعل، بدع  من 2021-2020التفاعل خالل  ت   السييييينتين  
  يب  ع ل الدور  الساداة عا   لمؤ م  األف ا  لزياد   ن ي  الب كام .األماكة، كتائ  الب كام  الت 

و خايييي  ف ائق عمل ايئة التفاعل  ختصييييالييييات وايييييااييييات م  باة بها، بما    ذلك مدوكة  -18
قواعد السييييلوش، والسيييييااييييات المتعل ة بتاييييارب المصييييال ، وااييييت ا ي ية ا  صييييا ت الت  اعتمداا المكتل 

. واعتمد المكتل ال اب  عاييييييي  لل نة العل  والت نولوجيا أيايييييييًا،    ( 5) لل نة العل  والت نولوجياالثالن عاييييييي  
 ، اذه ا ختصالات والسيااات دون  عديل. 2019كاكون األول/ديسمب   9و 8اجتماعه الذي ُعِ د    

ل ينتخبه ويايييييييييييارش    رئااييييييييييية ايئة التفاعل رئيس مكتل ل نة العل  والت نولوجيا وعال  مسيييييييييييت  -19
 شيييييييبا / 19أعاييييييياا الهيئة و  يكون عايييييييوًا    مكتل ل نة العل  والت نولوجيا. وج   اذا ا كتخاب     

 خالل ا جتماع ال ادي عا  لهيئة التفاعل. 2020  ب اي 

  

(5) <https://knowledge.unccd.int/science-policy-interface/mandate-and-tor-spi>.  
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فول أ  قة    2021-2020و م ورت مماراييات ايئة التفاعل وأايياليل عملها خالل  ت   السيينتين   -20
أو أ ث  من أ  قة العمل الثالثة لهيئة وافد واكايييييييييي  األعايييييييييياا والم اقبون رلى   يق العمل وا جتماعات. 

لتنسييييق لالسيييتة  التفاعل ل ل اد  من األادا  الف عية لب كام  عمل الهيئة وكل كايييا  من أكاييياة الهيئة
قييياد   . ووجيييه ايييذه األ  قييية العييياملييية ثالثييية  14-م أ/18اآللييييات العلميييية األخ  ، الم يييدد     الم  ر  م   

ماياركون ومسيتايار وافد على األقل من من مة م ا بة وُعِ دت اجتماعا ها ا ت اضييًا بايكل منت  ، وشيملت  
جلسيييييات عمل مخصيييييصييييية كاكت م ورية    ا جتماعات ال املة لهيئة التفاعل: ا جتماع ال ادي عاييييي  

   ايي ين الثاك /  6-4عل )(، وا جتماع الثاك  عايي  لهيئة التفا2020شييبا / ب اي    19-17لهيئة التفاعل )
(. وُعِ د 2021كيسيييان/أب يل   1 -تذار/مارس  29(، وا جتماع الثالن عاييي  لهيئة التفاعل )2020كو مب  

ا جتماع ال اب  عايييي  لهيئة التفاعل    شييييكل ا ين عب  احكت كت وفاييييوريًا فين كاكت جلسييييات العمل 
 (.2021 ا ين األول/أ تو    21-19لوجه ممكنة ) وجهاً 

ووضيييعت أ  قة العمل كه ًا أوليًا وخاة لعملها، مما أايييف  عن مذك ات مفاتيمية      ديمها رلى  -21
 2األماكة لتسييييتع ضييييها و وا ق على الموارد المخصييييصيييية لهذه األكايييياة. و بعًا للتوجيهات الوارد     الف     

فييياتيميييية الا ي ييية المثلى للمايييييييييييييي  قيييدميييًا     لبيييية ، فيييددت ايييذه الميييذك ات الم12-م أ/19من الم  ر  
ا فتياجات المع فية، بما    ذلك   ليل خب اا أايييييييييييهمت مدخال ه     الت ييمات العلمية والت اري  الت نية 

 لهيئة التفاعل.

السيييييييييييييينتين   -22 التفيييياعييييل    ي ين   نيين وموجزات  2021-2020وخالل  ت    ألييييييييييييييييييدرت ايئيييية   ،
بها، مما اياا     ال ايائل والخيارات السيياايا ية ال ئيسيية المفصيلة    الوثي تين  وايياايا ية م  باة  علمية

ICCD/COP(15)/CST/2 وICCD/COP(15)/CST/3 . 

و اييي   اختصييياليييات ايئة التفاعل األعاييياا والم اقبين على رعداد منايييورات علمية  سيييتند رلى  -23
، اييييييياا  األعاييييييياا والم اقبون 2021-2020عمل الت يي  الذي  ايييييييال  به الهيئة. وخالل  ت   السييييييينتين  

مناييييييورًا مسييييييتع ضييييييًا من قبل الن  اا وكا  ًا عن   150ال اليون والسيييييياب ون    ايئة التفاعل    أ ث  من  
 .( 6) عمله     ايئة التفاعل

، أاييييييييييهمت ايئة التفاعل    أعمال ICCD/COP(15)/CST/4وكما او مفصييييييييييل    الوثي ة  -24
اييتة أ  قة وايئات علمية دولية أخ    عنى ب اييايا التصيي   و داور األراضيي  وال فا  أو  عاوكت معها، 
وشييييييييمل ذلك ااييييييييتع اض الن  اا العلم  لت ييمات مواضيييييييييألية و  اري  رئيسييييييييية أخ   أكت تها اذه اآلليات 

،   ليالت رضيييييييييييييييافيية  14-م أ/18 ا  ذليك    الم  ر  العلميية. وأج ت ايئية التفياعيل، فيثميا فلبيت األف
على   اً علمي   رشيي ا اً لل اييائل ال ئيسييية الوارد     اذه الت اري  ذات الصييلة با فا ية مكا  ة التصيي  ، وو  ت 

الابعة الثاكية من  وقعات األراضييييي  العالمية. وخالل  ت   السييييينتين ال الية، أقامت ايئة التفاعل، بالتعاون 
مزييييدًا من العالقيييات ال اييييييييييييييميييية م  ايييذه اآللييييات العلميييية، و  يييًا لاليييل األف ا  الوارد     م  األمييياكييية،  

 .14-م أ/20 الم  ر

على  سييييهيل ا  صييييال بين ا  فا ية وأليييي اب   2021- 2020وعملت األماكة خالل  ت   السيييينتين   - 25
ل ذلك زياد  الوع  ب هات  المصييييل ة اآلخ ين باييييمن األمور المتعل ة بهيئة التفاعل وشيييي كائها العلميين. وشييييم 

التنسييييييييق الوفنية، وم اايييييييل  العلوم والت نولوجيا، وقائمة الخب اا المتعل ة بف   اايييييييتع اض الن  اا العلميين  
المفتوفة للخب اا من جمي  البلدان. وعملت األماكة أيايييًا م  ايئة التفاعل بايييمن المسييياامات    مدوكة "من  

  

ة قائمة ب مي  المناورات الت  ااتع ضها الن  اا وشارش     مليفها عاو أو أ ث  من األعااا أو الم اقبين    ايئة التفاعل ثم (6)
يمكن ا فالع عليها    ال اب     2021-2020بين العلوم والسيييييااييييات )ايئة التفاعل( كتي ة لعمل ايئة التفاعل     ت   السيييينتين  

 . <https://catalogue.unccd.int/SPI_2020-2021_Publications.pdf>التال : 
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م مت لتمكين العلماا والخب اا والمهنيين وواضيع  السيياايات  العلوم رلى السيياايات" الخالية با  ف  ا ية، الت  ليُ
 . ( 7) والص فيين من  بادل وجهات ك  ا  وخب ا ه  وأ  ارا  م  أل اب المصل ة اآلخ ين    ا  فا ية 

، اايييييييت ايييييييفت األماكة ومكتل ل نة العل  والت نولوجيا وايئة 2021-2020وخالل  ت   السييييييينتين   -26
ل زياد   يسي  ا  صال بين الهيئة وم اال  األف ا     م ال العلوم والت نولوجيا. ويب ز على التفاعل اب 

العلوم الذي  باب، 2022الموق  الاييييييييييييييبك  ال ديد   فا ية مكا  ة التصيييييييييييييي  ، الذي ُأفِلق    أوائل عام 
مباشي   بايمن الت دم    أيايًا اايت ايا   وايي  كاا  ا  صيا ت القد يتم كز فول منت ات ايئة التفاعل. و 

الم  ز    عميل ايئية التفياعيل فيميا عيدا ا  صييييييييييييييا ت بين أعايييييييييييييياا مكتيل ل نية العل  والت نولوجييا     
مناف ه ، م  ا عت ا  بال يود المف وضيييييييييية على ع ض النتائ  األولية للت ييمات العلمية الت  أج  ها ايئة 

. وج    واييييييييي  كاا   12-م أ/19الم  ر    التفاعل قبل عملية ا اييييييييتع اض المسييييييييت لة الوارد ولييييييييفها   
ا  صييييييا ت المباشيييييي   الموجهة م  م ااييييييل  العل  والت نولوجيا الت    كز على المايييييياركة    ا جتماعات  

 العلمية ذات الصلة با فا ية مكا  ة التص  ، واحك ازات الت  ف  ها ش كاا التعاون م  ايئة التفاعل.

، والييييييييلت األماكة فاييييييييد الموارد من أجل األداا الفعال لهيئة  2021- 2020وخالل  ت   السيييييييينتين   - 27
 .( 8) التفاعل، مما مكن الهيئة من ر مال جمي  المهام الوارد     ب كام  عملها و  ًا للواائل الم دد     و يتها

  ة التص ر  شر المعارف ذات الصلة من خالل ال ال المعرتت اتفا ية مكات  - ثالثاا  

التصيييييي  ، الذي ُأفلق    الدور  الخامسيييييية عايييييي   لل نة   مكا  ة يهد  ال ال المع      فا ية -28
ااييتع اض  نفيذ ا  فا ية، رلى جملة أمور منها  واييي  كاا  مماراييات احدار  المسييتدامة لألراضيي  و عزيز 

ويهد  ال ال المع    رلى  زويد  المعار  والمهارات العلمية والت نية أللييييييي اب المصيييييييل ة    ا  فا ية.
 أل اب المصل ة    ا فا ية مكا  ة التص   بالمعار  والمعلومات الالزمة لتنفيذ ا  فا ية  نفيذًا  عاً . 

وي    ال ايل المع    بين المعيار  العلميية ذات الصييييييييييييييلية الوارد  من ايئية التفياعيل،    جملية   -29
مختلف منت ات ايئة التفاعل،  بتسييهيل ال صييول علىفعل ذلك جهات أخ  ، و ين السيييااييات والتنفيذ. وي 

 ووث ائها، بالتعاون م  الا كاا، بممثلة ودرااات فا ت ر  ادية. 

، رلى األماكة أن  واليييييييييييييل 14-م أ/19وعالوً  على ذلك، فلل مؤ م  األف ا ، بموجل م  ره  -30
 لبيًة  فتياجات البلدان األف ا  وااييت ابًة  واييي  ال ال المع      فا ية مكا  ة التصيي   وزياد   عزيزه  

ألولويا ها من أجل  يسيييي   عمي  المعار  ذات الصيييلة على جمي  ألييي اب المصيييل ة. ومن خالل الم  ر 
كفسييييه، يايييي   مؤ م  األف ا  أياييييًا األف ا  ويدعو أليييي اب المصييييل ة رلى موالييييلة  بادل المعلومات 

،      دين ال ال  2021-2020 . وفوال  ت   السيييينتين  والمعار  ذات الصييييلة من خالل ال ال المع  
المع    بااييييتم ار من خالل المعلومات الت  يتبادلها أليييي اب المصييييل ة،  ايييياًل عن أفد  المناييييورات  

 العلمية ذات الصلة. 

  

(7) <https://knowledge.unccd.int/knowledge-products-and-pillars/unccd-science-policy-blog>.  

على أن ايئة التفاعل بين العلوم والسيياايات مكلفة بت ديد ومتابعة أ ايل السيبل للماي  قدمًا   2، الف     12-م أ/19ينص الم  ر   (8)
 ن ي  اجتماعات الخب اا، و ايييييييييييييي ي   ن ي  اجتماعات رقليمية حك از مهام ب كام  عملها )مثاًل   ليل   د أو   يق من الخب اا، و 

من قبل المؤاييييسييييات أو الاييييبكات العلمية احقليمية( من أجل رعااا ل نة العل  والت نولوجيا  وجيهات مواضيييييألية واضيييي ة وم دد  
   ديدًا جيدًا بامن المتالبات المع فية العلمية لتنفيذ ا فا ية مكا  ة التص  . 
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و ايييييييييييييكيل م موعية أدوات مكيا  ية ال فيا  الت    ودايا ا فيا يية مكيا  ية التصييييييييييييي  ، والت  أفل يت  - 31
ال ابعية عاييييييييييييي   لمؤ م  األف ا ، جزاًا   يت زأ من ال ايل المع   . وفليل مؤ م  األف ا ،     اليدور      

 ، رلى األماكة واآللية العالمية أن  والال   سين و واي  م موعة أدوات مكا  ة ال فا . 14- م أ / 23 الم  ر 

قت افات الوارد  وقد أج يت رضييييييييا ات أخ   رلى قاعد  بياكات م موعة األدوات ااييييييييتنادًا رلى ا  -32
من األف ا  وأل اب المصل ة والا كاا احقليميين ودون احقليميين، وكذلك من خالل درااة اات صائية 

 أج يت م  األف ا  والمن مات احقليمية.

وعالو  على ذليك، ك ميت األمياكية، بيالتعياون م  من مية األغيذيية والزراعية لألم  المت يد  وم كز  -33
ت ش بين ب كام  األم  المت د  للبيئة والمعهد الدكمارك  للهيدروغ افيا وشييييييييي كاا تخ ين، المياه والبيئة الماييييييييي 

عد  فل ات درااية شبكية بامن م موعة األدوات. ويمكن ا فالع على مزيد من المعلومات عن م موعة  
 .ICCD/COP(15)/15أدوات مكا  ة ال فا  وفل ات العمل و    التدريل المتافة    الوثي ة 

ويدع  الم  ق البيئ  العالم  مايييييي وعًا باييييييمن "األكايييييياة التمكينية لتنفيذ ق ارات مؤ م  األف ا    -34
، ومن المتوق  ركهاؤه    كاكون 2021   ا  فا ية بايييييمن ال فا ". وقد ُأفِلق الماييييي وع    كيسيييييان/أب يل 

، من الم  ر "ل فا  عزيز م موعة أدوات مكا  ة ا". و   رفار العنصيييييييي  الثاك ،  2023األول/ديسييييييييمب  
‘  واييييييييييي  كاا  م موعة أدوات مكا  ة ال فا  و عزيزاا بم موعات بياكات 1‘ال يام باألكايييييييييياة التالية:  

لل ليييييييد واحكذار المبك ، و  سيييييييين   يي  المخاف ، وودراج أدوات   اع  المن ور ال نسييييييياك  للتخفيل من 
عية أدوات مكيا  ية ال فيا  المعزز ؛ ‘  اوي  قيدرات البليدان األعاييييييييييييييياا  اييييييييييييييتخيدام م مو 2‘المخياف ؛  

ركايييياا شييييبكة مماراييييين و عزيز ال درات المتعل ة بإدار  مخاف  ال فا  للمسيييياامة     بادل المعار   ‘3‘
 .( 9) بين البلدان و  اد  المستخدمين

م  من ميية األغييذييية والزراعيية،      العمييل  األميياكيية واآللييية العييالمييية  اكخ فييت،  2021و   عييام   -35
وم كز المياه والبيئة الماييييييييت ش بين ب كام  األم  المت د  للبيئة والمعهد الدكمارك  للهيدروغ افيا، والاييييييييبكة 

  نفيذ اذا الما وع.   لمن أجالعالمية لُنُه  و  نولوجيات ففظ الموارد، وش كاا تخ ين 

اييييييييييييًا عملية   يي ، ث  أعدت ج دًا أوليًا للمعلومات ، أج ت األماكة أي 14-م أ/17وعماًل بالم  ر  -36
والمعار  الموجود  بايمن األكواع الت   ت مل ال فا . ومع   مسيتودعات اذه المعلومات ليسيت    الملك 
العام، غي  أن الت يي  األول  يايييييييييييي  رلى أن ال م  بين فائفة واايييييييييييعة من الاييييييييييي كاا من ال ااعين العام 

لهذه الغاية، دعت األماكة أ ب  مستودعْين خارج ال ااع    . و   ي اً التبادلمن   والخا  قد يا   على مزيد
الخا ، واما الف يق ا اييييييييتايييييييياري للب و  الزراعية الدولية ومن مة األغذية والزراعة، رلى ااييييييييت اييييييييا   
خيارات لتبادل المعلومات عن األلييييييينا  النبا ية والسيييييييال ت ال يواكية الت   ت مل ال فا  م  ألييييييي اب  

 لمصل ة    ا فا ية مكا  ة التص  . ا

، رلى األميياكيية أن   وم، بييالتعيياون م  كييياكييات  14-م أ/25وفلييل مؤ م  األف ا ،    الم  ر   -37
لعوالييف ال ملية والت ابية. مكا  ة ااألم  المت د  ومؤاييسييا ها وشيي كائها المعنيين، بوضيي  م موعة أدوات ل

عييدد من فل ييات العمييل م  الايييييييييييييي كيياا   2021و  2020عييام     وحعييداد قييائميية بيياألدوات المتييافيية، ُك ِ     
 المعنيين والمااركين    ائتال  األم  المت د  المعن  بمكا  ة العوالف ال ملية والت ابية. 

،  2022ومن المتوق  رفال  م موعييية أدوات مكيييا  ييية العوالييييييييييييييف ال مليييية والت ابيييية    عيييام   -38
ي ذ، ال"العوالييف ال ملية والت ابية  "مختصيي لت     جمعها     رلى الهيا ل األاييااييية والمعار  ا با اييتناد

. وُكاييييييِ ت الخ ياة األاييييييااييييييية العالمية الم دثة لمصييييييادر العوالييييييف ال ملية 2022كايييييي     أوائل عام 
  

 . ICCD/COP(15)/15مات رضافية عن اذا الما وع والمكوكات األخ      الوثي ة      د معلو  (9)
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ك زا من ال ال المع   ، بهد  ردراجها    م موعة أدوات مكا  ة العواليييييييف    2021والت ابية    عام 
ن ا فالع على معلومات رضييييييييافية عن م موعة أدوات مكا  ة العوالييييييييف ال ملية ال ملية والت ابية. ويمك
 .ICCD/COP(15)/16والت ابية    الوثي ة 

ومن أجل   سييييييييين الولييييييييول رلى المعار  المتعل ة باحدار  المسييييييييتدامة لألراضيييييييي ،    ايييييييييا   -39
والت ابيية، شيييييييييييييياركيت األمياكية،     التخفيل من مخياف  ال فيا  ومن فيد  مصييييييييييييييادر العوالييييييييييييييف ال مليية  

،    ماي وع م  شيبكة ففظ الموارد بهد  ردراجها    كل من م موعة أدوات مكا  ة ال فا   2021 عام
وم موعة أدوات مكا  ة العوالييييييييييييف ال ملية والت ابية. وقد  يمت الم فلة األولى من اذا المايييييييييييي وع مد   

تدامة لألراض  الموث ة    قاعد  بياكات احدار  المستدامة  اات ابة الت نولوجيات والنه  ال ائمة لإلدار  المس
العواليييييييف ال ملية والت ابية وال فا ، وفسييييييينت البياكات      فالةلألراضييييييي  العالمية لايييييييبكة ففظ الموارد 

ولييييينفتها لتوضيييييي  و عزيز ليييييلتها بافتياجات المسيييييتعملين المختلفة. ويهد  الماييييي وع أيايييييًا رلى ردماج 
ملية والت ابية و ياكات شييييييبكة ففظ الموارد ذات الصييييييلة بال فا     كل من م موعة  بياكات العوالييييييف ال  

ا فا ية مكا  ة التصيييييييي          أدوات مكا  ة العوالييييييييف ال ملية والت ابية وم موعة أدوات مكا  ة ال فا 
من أجل ب ن اييييييهل ا اييييييتخدام عن الخيارات ذات الصييييييلة للتخفيل من فد  العوالييييييف ال ملية والت ابية 

ل فا . و هذه النتائ ، اييكون من السيهل على ألي اب المصيل ة    ا فا ية مكا  ة التصي   ال صيول  وا
على ررشيييييييادات ملمواييييييية بايييييييمن   نولوجيات احدار  المسيييييييتدامة لألراضييييييي  من أجل التخفيل من مخاف   

موعة  ال فا  ومن فد  مصيييييادر العواليييييف ال ملية والت ابية، ويمكن الوليييييول رليها مباشييييي   من خالل م 
 ا فا ية مكا  ة التص  .     ال ملية والت ابية وم موعة أدوات مكا  ة ال فا  فأدوات مكا  ة العوال

 20 000، ار ف  عدد   اد  زواراا ليت اوز 2016ومنذ رفال  منصييية ال ال المع       عام  -40
رلى   2021و 2020. ويمكن أن يعز  جزا كبي  من النمو    عيدد الزوار خالل عيام      الاييييييييييييييه زائ  

 .( 10) الم تو  المتعلق بتخفيل مخاف  ال فا 

  1شكل 
 الولول هلى هحصاءات ال ال المعرتت التت توترها ت ليالت غوغل

 

  

. و  ُي سيل الف د الذي  <http://knowledge.unccd.int>متوا    على   ليالت غوغل:   اد  المسيتخدمين    الايه  للموق  الايبك    ( 10) 
   الموق  عد  م ات    اليوم أو الاه  ر  كزائ  وافد. و مثل األعداد المع وضة   دي ات مست ا  من   ليالت غوغل. يتصف   
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 وعًا لزياد  ردماج ال ال المع        ، مايي 2021اييتهلت األماكة،    النصييف الثاك  من عام وا -41
الموق  الاييييبك  ال ئيسيييي    فا ية مكا  ة التصيييي   ك زا من جهود رعاد   صييييمي  الموق  الاييييبك  و غيي   

على كاييا  ا  فييا ييية. وايييييييييييييييييدم  اييذا المايييييييييييييي وع الموق  الاييييييييييييييبك  وال اييل المع      عالمتييه الت ييارييية
ردماجاً كاماًل، مما يمكن ال ال المع   ،    رفار باب "المعار  والبياكات"    الموق  الاييييييييييبك  ال ديد، 

 من  و ي  أااس علم  ووقائع  لال صا ت    رفار ا  فا ية. 

الم بلة رلى مواليييلة  اوي  أدوات المعار  والبياكات،    رفار و هد  األماكة     ت   السييينتين   -42
تيكل الموق  الايييييييييبك    فا ية مكا  ة التصييييييييي  ، لايييييييييمان ر افة أفد  المعار  العلمية ذات الصيييييييييلة  

 ال اائل العامة للموق  الابك  ال ديد. داعمة بذلكألل اب المصل ة    ا فا ية مكا  ة التص  ، 

ءمية تت التكي  ال يا م على الن م اكوكولوجيية، وال يد من  ااتسييييييييييا  والموا -رابعاا  
مخيياطر الكوارا ال ييا م على الن م اكوكولوجييية، وال لول المسيييييييييتمييدة من  

 الا يعة، واكدارة المستدامة لألراضت

،  عياوكت األماكة م  معهيد األم  المت يد  ال يامع  للبيئية واألمن 14-م أ/19وااييييييييييييييت يابة للم  ر  -43
مكا  ة التصيييييييي  ، وا فا ية األم  المت د  احفارية باييييييييمن  غي   ةكسييييييييق م  أماكات ا فا ي البايييييييي ي، الذي 

من الاي كاا المعنيين حعداد    ي    ييم  و  ث  مسيت ل عن  ذلك المناخ، وا فا ية التنوع البيولوج ، وغي 
كولوجية، وال د من ا  سيييييييييا  والمواامة بين احدار  المسيييييييييتدامة لألراضييييييييي ، والت يل ال ائ  على الن   احي 

 .( 11) مخاف  ال وار  ال ائ  على الن   احيكولوجية، وال لول المستمد  من الابيعة

، ُكاييِ     ي  جامعة األم  المت د  المعنون "ا  سييا  والمواامة  2021و    ايي ين الثاك /كو مب    -44
وال د من مخاف  ال وار  ال ائ    بين احدار  المسييييتدامة لألراضيييي ، والت يل ال ائ  على الن   احيكولوجية،

. وي ييدم الت  ي    ييمييًا لهييذه النه  كمييا ي ييدم  ( 12) على الن   احيكولوجييية، وال لول المسييييييييييييييتمييد  من الابيعيية"
معلومات عن خصيييييائصيييييها وأوجه التايييييابه وا ختال  بينها فيما يتعلق بكيفية اايييييتخدام كل مصيييييال      

اقات الدولية، مثل رفار ايينداي لل د من مخاف  ال وار  وخاة  اييا   نفيذ ا فا يات ريو وغي اا من ا  ف
 . 2030عمل التنمية المستدامة لعام 

ويتايمن الت  ي    لياًل لهذه المفاتي ، ويو   الخلفية التاريخية، وم اركة بين التعاريل المتفق عليها   - 45
ادا  واألف  وا اييييييت ا ي يات  على الصييييييعيد ال كوم  الدول ، وم اركة بين المصييييييال ات المسييييييتخدمة، واأل 

وا  فا يات العالمية والوفنية ذات الصيلة. وي دم الت  ي  أيايًا ثال  دراايات فا ت ر  ادية مختار   هد  رلى  
  وضي  كيفية مواامة النه  و سلي  الاوا على أوجه التآزر والمنا   المات كة فيما بينها.  

يض للوثائق، م  الت كيز أاييااييًا على المناييورات ال اييمية بااييتع اض مسييتف د الت  ي  بدااً عِ وقد أُ  -46
الصييييادر  عن كياكات األم  المت د  )ا فا ية مكا  ة التصيييي  ، وا فا ية األم  المت د  احفارية باييييمن  غي  
المنييياخ، ومكتيييل األم  المت يييد  لل يييد من مخييياف  ال وار ، ومن مييية األغيييذيييية والزراعييية، وا فيييا يييية التنوع  

لهيئة ال كومية الدولية المعنية بتغي  المناخ، والمنب  ال كوم  الدول  للعلوم والسيييييييييييياايييييييييييات البيولوج (، وا

  

(11) Walz, Y., Nick, F., Higuera Roa, O., Nehren, U., Sebesvari, Z( .2021  ا  سيييييييييييييا  والمواامة بين احدار .)
حيكولوجية، وال د من مخاف  ال وار  ال ائ  على الن   احيكولوجية، وال لول  المسييييييييتدامة لألراضيييييييي ، والت يل ال ائ  على الن   ا

المسييييييييييييييتميد  من الابيعية. معهيد البيئية واألمن البايييييييييييييي ي التياب  ل يامعية األم  المت يد ، ا فيا يية مكيا  ية التصيييييييييييييي  . بون، ألمياكييا 
<http://collections.unu.edu/view/UNU:8495>.  

  .الم ج  كفسه (12)

http://collections.unu.edu/view/UNU:8495
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المعن  بالتنوع البيولوج  وخدمات الن   احيكولوجية، وايئة التفاعل بين العلوم والسيييااييات التابعة   فا ية 
ا    ذلك الاييييييبكة العالمية مكا  ة التصيييييي  ، واألدبيات ال مادية الت   نايييييي اا المن مات ذات الصييييييلة، بم

لُنُه  و  نولوجيات ففظ الموارد، والايييييييييييي ا ة من أجل النهوض بالبيئة وال د من مخاف  ال وار ، وا   اد 
وا   اد الدول  ل فظ الابيعة. وااييييُت ِمل ذلك بااييييتع اض شييييامل   ،األورو   لبنوش األغذية، والبنك الدول 

 للمؤلفات العلمية ذات الصلة.

وُ وِ ج الب ن المكتب  بماييييي وع أول  للت  ي  ج     اايييييمه و عزيزه بعد ذلك من خالل فل ة عمل   -47
    اوي  كه  وافد أو أ ث  أو ا  من ال هات ال ئيسيية  م وريةن لمن مات كاكت ي ممثل  ضيمت اياركية 

ة والزراعة، وا   اد ا فا ية التنوع البيولوج ، ومن مة األغذي   األخي  الت   سييتخدم اذه النه . وشييملت اذه 
الدول  ل فظ الابيعة، وا   اد األورو   لبنوش األغذية، وا فا ية مكا  ة التصييي  ، و  كام  األم  المت د  
احكمييائ ، ومكتييل األم  المت ييد  لل ييد من مخيياف  ال وار ، و  كييام  األم  المت ييد  للبيئيية، وا فييا ييية األم  

 فا ية رامسييييار، وا فا ية األراضيييي  ال فبة الدولية، والاييييبكة العالمية المت د  احفارية باييييمن  غي  المناخ، وا
مت  علي ات المايياركين لتعزيز جود  الت  ي  و ائد ه. وأعد الت  ي   خدِ لُنُه  و  نولوجيات ففظ الموارد. وااييتُ 

 النهائ  وأج   له ااتع اض الن  اا كفس المااركين    فل ة العمل. 

يب ز        الت  ي  بمن احدار  المسييتدامة لألراضيي  ا  أقدم اذه المفاتي ، مما ويسييل  الت ليل التاريخ  - 48
 مدا  اامة لمعال ة قاايا ا فا يات ريو الثال  بتآزر.  ف يت با عت ا  ك   أن احدار  المستدامة لألراض  

وعند م اركة أوجه التايابه وا ختال  المفاتيمية بين النه ، يصينف الت  ي  ال لول المسيتمد  من  -49
الابيعة كمفهوم أوايييي  شييييامل، ث  ي كز الت ليل على ال واايييي  الماييييت كة بين احدار  المسييييتدامة لألراضيييي ،  

لن   احيكولوجيية، وميا او والت يل ال يائ  على الن   احيكولوجيية، وال يد من مخياف  ال وار  ال يائ  على ا
   يد من كوعه    كل منها. 

وفلل الت  ي  النه  الثالثة اايتنادًا رلى أادا ها الم دد  وأف  ال ليد والت يي  الم  باة بها. ويبين   -50
 ( أوجه التاابه وا ختال  لمختلف الفئات الت  ج     ليلها.2احفار المفاتيم  )الاكل 

الثالثية كلهيا  سييييييييييييييتخيدم  يدابي  ل فظ     يالنه ه عيدييد  بين النه  الثالثية:  و     يدييد أوجيه  اييييييييييييييابي  -51
األراضييي  واايييتخدامها ووليييالفها على ك و مسيييتدام، كما أكها كلها  سيييتخدم   نولوجيات احدار  المسيييتدامة 
لألراضيييييييي . وخصييييييييائص التنفيذ متاييييييييابهة أياييييييييًا، بما    ذلك،    جملة أمور، فبيعتها المتم ور  فول  

وكوكها جامعة لالختصييياليييات، و  كيزاا على احكصيييا  واحدماج وضييي  المعار  والممارايييات احكسيييان،  
 البيئية الت ليدية والمنتمية للاعوب األللية.

وعالو  على ذلك، خلص الت  ي  رلى أن التعاريل والخصيييائص التنفيذية األاييياايييية متوا  ة، وأن  -52
البيولوج ، أو دع  وظيائف وخيدميات الن   احيكولوجيية، العيدييد من األايدا  الثياكويية، مثيل فميايية التنوع  

 عزيز التنمية المسيييييييييييتدامة      اايييييييييييمها على ال غ  من  باين األادا  الم دد  و عض المصيييييييييييال ات   أو
 األاااية المستخدمة    اياقات النه  المختلفة. 

ماييييييت كة متعدد   وخلص الت  ي  أياييييييًا رلى أن المايييييياري     رفار كل كه  يمكن أن  ولد  وائد -53
على ال غ  من اختال  األادا  الم دد . وكتي ة لذلك،  إن المايييييياري  الت  أفل ت    رفار أي من اذه 
النه  يمكن أن  سييه        يق األادا  الم دد  للنه ين اآلخ ين، مما يعن  أن اذه المايياري  يمكن أن 

    ق أادا  ا فا يات وأف  متعدد     وقت وافد.
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  2الاكل 
كطار المفاهيمت ألوجه التشيييابه وااختالف تت اكدارة المسيييتدامة لألراضيييت والتكي  ال ا م على الن م  ا

 ( 13) اكوكولوجية وال د من مخاطر الكوارا ال ا م على الن م اكوكولوجية

 

د ماييييييييييييييت كية متبيادلية ولميا كيان من الممكن، بيل من الم ج ، أن  سييييييييييييييف  النه  المختلفية عن  وائي  -54
ل دائمًا    األادا  الت    دداا  سيييييييييييَ متعدد ،   د خلص الت  ي  أيايييييييييييًا رلى أن الفوائد المايييييييييييت كة    ُ 

العمليات المختلفة. وك  ًا لنوا ذ التمويل الم دد  الت  ُأكِاَئت لت  يق أادا  م دد ،  إن المااري  غالبًا ما 
  وجه ك و اد  وافد     من األادا  المتعدد . 

  

(13) Walz, Y., Nick, F., Higuera Roa, O., Nehren, U., Sebesvari, Z. (2021). Coherence and Alignment 

among Sustainable Land Management, Ecosystem-based Adaptation, Ecosystem-based 

Disaster Risk Reduction, and Nature-based Solutions. UNU-EHS, UNCCD. Bonn, Germany: 

<http://collections.unu.edu/view/UNU:8495>. 

 التدابي 

 خصائص التنفيذ

 المال رأس اكخفاض │ال وار  مخاف  │المناخ  غي  │احكسييييان ليييي ة على اآلثار │المهدد  ا قتصييييادية والف   الأليش اييييبل │المياه كدر  │اكعدام األمن الغذائ 
 البيولوج  وخدمات الن   البيولوجية التنوع و  دان الابيع 

 الت يل م   غي  المناخ ال د من مخاف  ال وار  مكا  ة التص   و داور األراض  وال فا 

 الت ديات

 متنوعة

 النه 

   يي  م دد

 الفوائد المات كة

 ال لد والت يي 

 الهد  النهائ 

األاييييييدا  العييييييالمييييييية 
واليييوفييينيييييييييية، واألفييي  
وا اييييييييييييييتييي ا ييييييي ييييييييييات 
وا  فا يات الت  ي ل 

 ربالغها

 الت دم    الت يل م   غي  المناخ ال د من مخاف  ال وار  الت دم    الت دم    مكا  ة التص   و داور األراض  وال فا 

 التنمية المستدامة

 أادا  التنمية المستدامة

خاة الت يل الوفنية  النه  المتعدد األادا 
والمساامات الم دد  

   ا  فا ية  وفنياً 
 لتغي  المناخاحفارية 

اات ا ي ية وخاة العمل 
الوفنيتان ل فظ التنوع 
البيولوج     ا فا ية 
 التنوع البيولوج  

أادا    ييد أث   داور األراض  
 الاوعية لب كام  العمل الوفن  لال فا ية

لل د  رفار اينداي ا فا ية رامسار
 من مخاف  ال وار 

 بالمناخاآلثار ال الية والمست بلية المتصلة 

 احدار  المستدامة لألراض  الت يل ال ائ  على الن   احيكولوجية

  نل  داور األراض  وال د 
 منها وعكسها

  نل األخاار المناخية 
 و  ليلها والتصدي لها

 ال د من مخاف  ال وار  ال ائ  على الن   احيكولوجية

 وا قتصادية والبيئيةالفوائد المات كة ا جتماعية 

المستدام وولالفها، بما    ذلك   نولوجيات احدار  المستدامة  اففظ األراض  وااتخدامه
 لألراض 

 الخصائص المات كة، مثل ردماج الاعوب األللية، والتم ور فول احكسان، والااب  المات ش بين التخصصات
ا اتعداد لألخاار الابيألية وال ماية 

 والتصدي لها والتعا   منهامنها 

اآلثار من المخاف  الابيألية )ال غ افية  التص  / داور األراض  وتثار التص  
 والهيدرولوجية والبيولوجية والمناخية(

  يي  مخاف  المناخ: را افات المناخ، قابلية 
 التا ر، ال درات الت ييفية

المائية   يي   داور األراض : الت  ة والمصادر 
 والغااا النبا   وابل الأليش

  يي  مخاف  ال وار : األخاار 
 والتع ض وقابلية التا ر

 دع  التنوع البيولوج ، والن   احيكولوجية ال ائمة على األراض ، وخدمات الن   احيكولوجية ووظائفها

http://collections.unu.edu/view/UNU:8495
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و غية ضيمان فسياب الفوائد المايت كة المتعدد     جمي  األادا  ذات الصيلة، ي ت ت الت  ي  أن  -55
 ؤخذ    ا عتبار رمكاكية    يق  وائد ماييييييت كة متبادلة متعدد     م فلة  صييييييمي  المايييييي وع. ومن شييييييمن 

ا ايييييييتثمارات    ال يام بذلك أن يسييييييياعد البلدان على ال د من ازدواجية ال هود و   يق أقصيييييييى اايييييييتفاد  من
 احجمالية الالزمة لت  يق األادا  المتعدد  ول ن المتصلة. 

و   فل ة العمل المتعل ة بااييتع اض الت  ي ،  فظ بعض المايياركين أياييًا أن اناش  واييعًا       -56
كه  جديد  وقائمة لإلدار  المسييييتدامة للمياه واألراضيييي  قد  ندرج أياييييًا ضييييمن مفهوم ال لول المسييييتمد  من 

لابيعة الايييييامل و تسيييييق معه، ول ن   يمكن بعد ا عت ا  بها رايييييميًا    األف  ال كومية الدولية. وو  ًا ا
لما ذك ه بعض المايييييييياركين،  اييييييييمل األمثلة على ذلك، على اييييييييبيل المثال   ال صيييييييي ، الزراعة ال ا  ة  

الييييدائميييية، والزراعيييية  للموارد، واحيكولوجيييييا الزراعييييية، والزراعيييية الت ييييديييييدييييية، وال  اجيييية الزراعييييية، و  الزراعيييية 
البيودينامية، والزراعة الم اعية لل فا . وأشييييييار المايييييياركون    فل ة العمل رلى أن رج اا   ليل للتمااييييييك 
والموااميية مميياثييل للت ليييل الييذي أج  ييه جييامعيية األم  المت ييد  من شيييييييييييييييمكييه أن يفيييد جمي  ا فيياقييات احدار   

   احيكولوجية، وال د من مخاف  ال وار  ال ائ  على الن   المسييييتدامة لألراضيييي ، والت يل ال ائ  على الن 
احيكولوجيية، وا فيا يية مكيا  ية التصيييييييييييييي   وغي ايا من ا  فياقيات البيئيية المتعيدد  األف ا ، والمن ميات الت  
 نفذ ال لول المسييييييتمد  من الابيعة، واحدار  المسييييييتدامة ألراضيييييي ، والت يل ال ائ  على الن   احيكولوجية،  

 من مخاف  ال وار  ال ائ  على الن   احيكولوجية.  وال د

ومتابعة لهذا الت  ي ،  هد  جامعة األم  المت د  وأماكة ا فا ية مكا  ة التصييييييي   رلى مواليييييييلة    -57
التعاون م  مختلف أليييي اب المصييييل ة المعنيين     ت   السيييينتين الم بلة. وايييييتخذ ذلك شييييكل فل ة عمل 

التولييييييل رليها، ويهد  رلى وضيييييي  رج ااات ماييييييت كة لاييييييمان م اعا  الفوائد  لت يي  ا اييييييتنتاجات الت    
 المات كة المتعدد  الت  ف  تها مختلف النه     م فلة  صمي  الما وع. 

 همكا ية الولول هلى ات ل ممارسات اكدارة المستدامة لألراضت -خامساا  

مية م ورية لت  يق اد  ا فا ية مكا  ة    تس  احدار  المستدامة للموارد من األراض  والمياه أا -58
من ا  فا ية(، و  تسييي  مع  ة الممارايييات المالئمة أامية رئيسيييية لتنفيذاا بفعالية. وقد   2التصييي   )الماد  

ج   التم يد    العديد من م  رات مؤ م  األف ا  المتعل ة بتفاعل العلوم والسيييييييييياايييييييييات و بادل المعار  
ئمة على األدلة لل لول الميداكية. وفيما يتعلق بالمعار  المتعل ة بمماراييييات على  و ي  ررشييييادات عملية قا

احدار  المسيتدامة لألراضي ،  تعاون األماكة م  جهات من جملتها الايبكة العالمية لُنُه  و  نولوجيات ففظ  
 والنه (. الموارد، الت   ا  قاعد  بياكات غنية بمماراات احدار  المستدامة لألراض  )الت نولوجيات 

، ا  شيييييييبكة 1992والايييييييبكة العالمية لُنُه  و  نولوجيات ففظ الموارد، الت   مايييييييسيييييييت    عام   -59
عايييو مسييي لين على  2 000عالمية من المتخصيييصيييين    احدار  المسيييتدامة لألراضييي ، و وفد أ ث  من 

ية. وا       مبادر  وفنية ووقليم  30مؤايييسييية ماييياركة وفوال    60منصييية الايييبكة،  اييياًل عن أ ث  من 
أليي اب المصييل ة بمخصييائيين وخب اا    احدار  المسييتدامة لألراضيي  يتبادلون األدوات واألايياليل لت ديد 

 م ا ت العمل، و تي  لألعااا   لة لتبادل المعار  المتعل ة بإدار  الموارد من األراض . 

بيئة، ومن مة األغذية  شييييييييييي كاا ا  اد شيييييييييييبكة ففظ الموارد جامعة ب ن/م كز التنمية وال وياييييييييييي  -60
والزراعة، والم كز الدول  للم اج  والمعلومات الخالييييييييية بالت  ة، وائتال  المن مة الدولية للتنوع البيولوج  
والم كز اليدول  للزراعية الميداريية، والوكيالية األلمياكيية للتعياون اليدول ، والم كز اليدول  للب و  الزراعيية     

 للتنمية المت املة لل بال.المنافق ال افلة، والم كز الدول  



ICCD/COP(15)/CST/5 

GE.22-02572 14 

،    ا عت ا  باييييييييييييييبكية ففظ الموارد بياعتبيارايا قياعيد   11-م أ/17لم  ر  ل   بعياً ، 2014و   عيام    -61
البياكات ال ئيسيييية الموليييى بها أللييي اب المصيييل ة    ا فا ية مكا  ة التصييي   لتبادل المعار  وأ ايييل  

ى ذلك،  على رث  اذا الم  ر، ُكِ لت رلى قاعد   المماراييييات باييييمن احدار  المسييييتدامة لألراضيييي . وعالو  عل
بياكات شييبكة ففظ الموارد وُأدم ت  يها أ اييل مماراييات احدار  المسييتدامة لألراضيي  الت  اييبق أن أبلغت 
عنهيا األف ا  من خالل ااييييييييييييييتع اض األداا و  يي  ك يام التنفييذ. و   رفيار عمليية   يدي  الت ياري  الوفنيية 

لتصيي  ، ُ ايي أل  األف ا  على  بادل أ اييل المماراييات ذات الصييلة باييمن احدار   بموجل ا فا ية مكا  ة ا
المسيتدامة لألراضي  من خالل قاعد  بياكات شيبكة ففظ الموارد. ويمكن احشيار  رلى أ ايل الممارايات     
  قاعد  بياكات الايييييييييييييبكة    الت اري  ال ا ية ال ايييييييييييييمية،   ت الف ع المعنون "العمل على أرض الواق "   
اايتمار  احبال.. وُ نايَ  جمي  أ ايل الممارايات المسيتمد  من قاعد  بياكات شيبكة ففظ الموارد عن ف يق  
ال ال المع      فا ية مكا  ة التصييي  ، مما يسيييه     أدوات التخفيل من مخاف  ال فا  المع وضييية  

    م موعة أدوات مكا  ة ال فا     رفار ا  فا ية. 

   الهند،  الت  ُعِ دت ة عاييييييييي   لمؤ م  األف ا     ا فا ية مكا  ة التصييييييييي  و   الدور  ال ابع -62
الت  وضيييعها شييي كاا ا  اد الايييبكة بتعاون  "+2020شيييبكة ففظ الموارد "قدمت شيييبكة ففظ الموارد مبادر  

احدار   . و هد  اذه المبادر  رلى  عزيز اايييييييتيعاب ممارايييييييات ( 14) وثيق م  أماكة ا فا ية مكا  ة التصييييييي  
 المستدامة لألراض     جمي  أك اا العال  من خالل  عزيز الا ا ة العالمية.

+ رلى ركاييييييياا منب  رائد للخب ات ووي اد زخ    ويل  2020شيييييييبكة ففظ الموارد  مبادر   و سيييييييعى   -63
راض   لتمكين البلدان والمؤاسات من  واي  كاا  احدار  المستدامة لألراض  و   يق   ييد أث   داور األ

و لو. أادا  التنمية المسييييتدامة ذات الصييييلة الت   تناولها ا فا يات ريو الثال  المتعل ة باألراضيييي  والمناخ 
والتنوع البيولوج . واايييييييييتنادًا رلى المعار  الواايييييييييعة الوارد     قاعد  البياكات العالمية لإلدار  المسيييييييييتدامة  

+ ب م  الخب ات الم لية  2020ة ففظ الموارد  شييييييييييبكمبادر  لألراضيييييييييي  ووج ااات الايييييييييي ا ة ال ديد ،   وم  
والوفنية واحقليمية، و و ي  أدوات ليييييييييييين  ال  ار ال ائ  على األدلة، و سييييييييييييهيل الب و  الموجهة، وكايييييييييييي  

من أخصييائي  احرشيياد الزراع   -الدروس المسييتفاد . ويتي  ذلك لم موعة وااييعة من أليي اب المصييل ة  
رمكاكية الوليول رلى رؤ  و وجيهات جديد  بايمن  -كا  ة التصي   رلى جهات التنسييق الوفنية   فا ية م

 احدار  المستدامة لألراض .

 والتزمتا، وقعت أماكة ا  فا ية وشيييييبكة ففظ الموارد ا فا  شييييي ا ة، 2020شيييييبا / ب اي    17و    -64
 + بالتعاون م  ش كاا ا   اد. 2020بتنفيذ مبادر  شبكة ففظ الموارد 

، بما    2021و  2020الا ا ة اذا، بدأ العمل    عدد من المااري     عام    و موجل ا فا  -65
ذلك مايي وع فول   اليل و وائد احدار  المسييتدامة لألراضيي ، بالتعاون م  الوكالة األلماكية للتعاون الدول  

ود ومبادر  اقتصيييياديات  داور األراضيييي . والغ ض من اذا المايييي وع، الذي يهد  رلى المسيييياامة    ال ه
المبذولة فاليًا لتاوي  المعلومات المتعل ة بت اليل و وائد احدار  المسيتدامة لألراضي ، او رج اا اايتع اض  
ل اعد  البياكات العالمية لإلدار  المسييييييتدامة لألراضيييييي  التابعة لاييييييبكة ففظ الموارد من فين   اليل و وائد 

لوظائف الم تملة الت   ناييييئها مختلف أكواع   نولوجيات احدار  المسييييتدامة لألراضيييي ،  ايييياًل عن   ليل ا
   نولوجيات احدار  المستدامة لألراض .

وعالو  على ذلك، ااييييييُتِهل  مايييييي وع لوضيييييي  وفد  عن النوع ا جتماع     قاعد  بياكات شييييييبكة   -66
    أ ث  بليدًا مختلفيًا، رلى  و ي  ك  13ففظ الموارد. و هيد  الوفيد  ال يدييد ، الت  ي  ي اختبيارايا فيالييًا    

 عم ًا    رمكاكية م اعا    نولوجيات احدار  المسيييييييييتدامة لألراضييييييييي  للمن ور ال نسييييييييياك ، م  زياد  الوع  
  

(14) <https://www.wocat.net/documents/1082/WOCAT2020_Concept_Note.pdf>.  

https://www.wocat.net/documents/1082/WOCAT2020_Concept_Note.pdf
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بال اييييايا ال نسيييياكية بين مسييييتخدم  شييييبكة ففظ الموارد، وم تم  احدار  المسييييتدامة لألراضيييي ، وأليييي اب  
ات عن اذا الماييييييييي وع، اك    المصيييييييييل ة    ا فا ية مكا  ة التصييييييييي  . ولالفالع على مزيد من المعلوم

 . ICCD/COP(15)/17الوثي ة 

، بدأ،    رفار المايييييييييييييي وع الذي   وده الفاو ويموله م  ق البيئة العالمية لتعزيز  2021و   عام  -67
م موعيية أدوات مكييا  يية ال فييا     رفييار ا  فييا ييية،  نفيييذ مايييييييييييييي وع لتعزيز المعييار  المتعل يية بيياحدار   

تعلق بتخفيل مخاف  ال فا ، و  سيييييييييين ردماج معار  احدار  المسيييييييييتدامة  المسيييييييييتدامة لألراضييييييييي  فيما ي 
لألراضييييييييييي  لايييييييييييبكة ففظ الموارد    م موعة أدوات مكا  ة التصييييييييييي      رفار ا  فا ية. ويبين   ليل 
احفصيييييييااات المتعل ة بالوليييييييول رلى م موعة أدوات مكا  ة ال فا     رفار ا فا ية مكا  ة التصييييييي    

. و هد  األماكة، من خالل اذا الماييييييييي وع، رلى ( 15) اتمام بالتخفيل من مخاف  ال فا زياد  كبي      ا 
 لبية اذه ال اجة عن ف يق  و ي  التوجيه    م ال السيييييييييااييييييييات وع ض مماراييييييييات احدار  المسييييييييتدامة  

ذات ليلة بسييا  المسيتخدم الم دد. ولالفالع على و لألراضي  و و ي  ايبل أايهل وأ ايل للوليول رليها، 
 .ICCD/COP(15)/15من المعلومات عن اذا الما وع، اك   الوثي ة   مزيد

و   رفار الماييييي وع كفسيييييه، دخلت األماكة    شييييي ا ة م  شيييييبكة ففظ الموارد لت ديد ممارايييييات  -68
احدار  المسييييتدامة لألراضيييي  من أجل التخفيل من فد  مصييييادر العوالييييف ال ملية والت ابية، بهد  ردماج 

وعة أدوات مكا  ة العواليييف ال ملية والت ابية    رفار ا  فا ية. واذا الماييي وع، اذه الممارايييات    م م
، يهيد  أياييييييييييييييًا رلى  عزيز أوجيه التيآزر بين م موعية أدوات مكيا  ية  2022اليذي ُيتوق  ركهياؤه خالل عيام  

ب ن  ال فا  وم موعة أدوات مكا  ة العواليييييف ال ملية والت ابية. و  وم بتنسييييييق الماييييي وع وودار ه جامعة
كييابة عن ا  ياد شييييييييييييييبكية ففظ الموارد،    فين يو   له الخب ات المالو ة الم كز الدول  للب و  الزراعية  

    المنافق ال افلة.

حكتياج   2021و  2020وعالو  على ذليك،  عياوكيت األمياكية م  شييييييييييييييبكية ففظ الموارد    عيام    -69
ر  المسييييتدامة لألراضيييي  وولييييالت الن    تيل و ن ي  فملة على واييييائل التوالييييل ا جتماع  باييييمن احدا

احيكولوجية بمنااييييييييييييبة اكاال  ع د األم  المت د  حلييييييييييييالت الن   احيكولوجية. ويوضيييييييييييي  ال تيل الدور 
الم وري لإلدار  المسييييتدامة لألراضيييي     جمي  الن   احيكولوجية الثماكية الت       ديداا لتن ي  أكايييياة  

ات الم موعة    قاعد  بياكات شييبكة ففظ الموارد، يتاييمن ال تيل الع د. و ا عتماد على أ اييل الممارايي 
 وضيييي ات من خالل أمثلة ملمواييية عديد  لماييياري  احدار  المسيييتدامة لألراضييي  على أرض الواق  ل مي  
الن   احيكولوجييية الثميياكييية الم ييدد ، بييداًا بييال  اجيية الزراعييية الييدينييامييية    بوليفيييا وم ورًا بييإدار  الم اع  

. ولالفالع على مزيد من المعلومات ( 16) تناوب    أوز كسييتان وولييوً  رلى الزراعة ال ايي ية    أوغندابال
 .ICCD/COP(15)/3عن اذا الما وع، اك   الوثي ة 

و هد  األماكة،     ت   السيييييييييينتين الم بلة، رلى  عزيز التعاون م  شييييييييييبكة ففظ الموارد، و اوي   -70
والمنت ات المع فية باييييييمن احدار  المسييييييتدامة لألراضيييييي ، و لبية ا فتياجات الت  فدداا مزيد من األدوات 

 أل اب المصل ة    ا فا ية مكا  ة التص  .

  

رفصييييييييييييااات الولييييييييييييول رلى ال ال المع    لال فا ية  و  اا   ليالت غوغل. و  دم اذه الخدمة   دي ات لعدد زوار الصييييييييييييف ات   (15)
كت كت الت  جلبت المسيتخدمين رلى ال ال  واألقسيام المختلفة من ال ال المع   ،  اياًل عن رشيار  رلى اايتفسيارات الب ن على اح

  أعاله. 40المع   . اك   أياًا الف    

(16) <https://www.unccd.int/publications/restoring-life-land-role-sustainable-land-management-

ecosystem-restoration>.  

https://www.unccd.int/publications/restoring-life-land-role-sustainable-land-management-ecosystem-restoration
https://www.unccd.int/publications/restoring-life-land-role-sustainable-land-management-ecosystem-restoration
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 ااستنتاجات والتوليات -سادساا  

بعيييد الن ر تت الت يييارار الواردة تت هيييذ، الوثي ييية، وطرا ع عميييل هيئييية التفييياعيييل بين العلوم   -71
لم رز تت تاوار ال ال المعرتت اتفا ية األمم المت دة لمكات ة التصيييييييي ر،  والسييييييييياسييييييييات، والت دم ا

والت رار المتعلع بيااتسييييييييييا  والمواءمية بين التكي  ال يا م على الن م اكوكولوجيية، وال يد من مخياطر 
الكوارا ال ا م على الن م اكوكولوجية، وال لول المسييييتمدة من الا يعة، واكدارة المسييييتدامة لألراضييييت،  

بنشيير ات ييل الممارسييات بشيية  اكدارة المسييتدامة لألراضييت، اد تود لجنة العلم والتكنولوجيا الن ر تت و 
 ااستنتاجات التالية، ب دف ت دوم توليات هلى مؤتمر األطراف. 

ل يد حيات يل الت سيييييييييينيات التت تم هدخيال يا على عمليية تجيدايد المرحلية ل يئية التفياعيل بين العلوم   - 72
از  مناسيييل بين المناطع والتخصيييصيييات تت ع يييواة ال يئة. غير ا  الشيييواغل التت  والسيييياسيييات على تو 

اثارها مكتل لجنة العلم والتكنولوجيا بشيييييية  التواز  بين الرجال والنسيييييياء، ت ييييييالا عن ال اجة هلى هدما   
المن ور الجنسيا ت تت جمي  اعمال هيئة التفاعل، تسيلا ال يوء على ال اجة هلى سيياسية جنسيا ية م ددة  

خاة تنفيذ خالييية لل يئة من اجل ت سيييين التواز  بين الجنسيييين ومعالجة ال  ييياوا الجنسيييا ية تت هطار  و 
ال يئة، وذلك من شيية ه ا  وكمل اختصييالييات ال يئة. وتت السيينوات األخيرة، وضييعل اتراة وهيئات علمية  

اسييتمرار الت دوات، ت د اسيي م  . ورغم ( 17) حكومية دولية اخرى وترضييل سييياسييات جنسييا ية وخاة لتنفيذها 
 . ( 18) هذا الن ج تت الت دم الم رز تت ت سين التواز  بين الجنسين ومعالجة ال  اوا الجنسا ية 

وثمة حاجة هلى زاادة ااسيييتكشييياف من حيع توسيييي   اا  ااتصييياات المباشيييرة م  األطراف   -73
ن اع ييييييييياء مكتيل لجنية العلم  بشييييييييية  الت يدم الم رز تت عميل هيئية التفياعيل اليميا عيدا ااتصييييييييياات بي

والتكنولوجيا تت مناط  م، م  ااعتراف بال يود المفروضية على عر  النتا ج األولية للت ييمات العلمية  
 .12-/م ا19التت اجرت ا هيئة التفاعل ا ل عملية ااستعرا  المست لة الوارد ولف ا تت الم رر 

  2021- 2020األما ة خالل تترة السيينتين    ومن خالل الدعم السييخت الم دم من األطراف،  ج ل  - 74
تت حشييييد الموارد الالزمة لألداء الفعال ل يئة التفاعل، مما مكن ال يئة من ه  اء جمي  الم ام المنوطة  

 ب ا تت بر امج عمل ا. 

واد اث ل ال ال المعرتت اتفا ية األمم المت دة لمكات ة التص ر ا ه اداة تعالة تربا المعارف   -75
 العلمية ذات الصلة المستمدة من هيئة التفاعل، بين ج ات اخرى، بالسياسات والتنفيذ. 

ل،  وامكن لألما ة ا  تسييييتند هلى اوجه التبزر بين األدوات المعرالية التت وضييييعت ا هيئة التفاع  -76
واألدوات األخرى الم يدمية، مثيل مجموعية ادوات مكيات ية الجفياف ومجموعية ادوات مكيات ية العوالييييييييي   

 الرملية والترابية، من خالل توتيرها جميعاا تت منصة واحدة.

وايدم الت رار المتعلع بيااتسيييييييييا  والمواءمية بين التكي  ال يا م على الن م اكوكولوجيية، وال د   -77
ا م على الن م اكوكولوجية، وال لول المسييييتمدة من الا يعة، واكدارة المسييييتدامة  من مخاطر الكوارا ال 

لألراضييييت   رة متعم ة  يمة هلى اوجه ااختالف والتشييييابه بين هذ، الن ج، وسييييلا ال ييييوء على الدور  
 الم وري لل لول ال ا مة على األراضت واكدارة المستدامة لألراضت تت جمي  الن ج. 

  

المنيييييياخ:   ( 17)  للهيئيييييية ال كومييييييية الييييييدولييييييية المعنييييييية بتغي   السييييييييييييييييييييااييييييييييييييييييات ال نسيييييييييييييييييياكييييييية و نفيييييييذاييييييا  المثييييييال خايييييية  ايييييييييييييبيييييييل  اك   على 
<https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2020/05/IPCC_Gender_Policy_and_Implementation_Plan.pdf>  . 

-https://www.nature.com/articles/d41586-022-00208>اك       ة الهيئية ال كوميية الدوليية المعنيية بتغي  المنياخ:   (18)

1?proof=tNature> . 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2020/05/IPCC_Gender_Policy_and_Implementation_Plan.pdf
https://www.nature.com/articles/d41586-022-00208-1?proof=tNature
https://www.nature.com/articles/d41586-022-00208-1?proof=tNature
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لى الت رار، ومكن اسييتنتا  ا  الن ج متوات ة، وا ه عند الن ر تت المنات  المشييتركة واسييتناداا ه -78
المتبادلة المتعددة تت مرحلة تصميم المشروع تت هطار جمي  الن ج، ومكن ااستفادة هلى ااصى حد من 

 ا  ومكن  ااسيتثمارات اكجمالية الالزمة لت  يع األهداف المتعددة ولكن المتراباة. ومن شية  ذلك او ياا 
الييي ال المصيييل ة تت اتفا ية مكات ة التصييي ر من ااسيييتفادة من ترم التموال الموج ة   و ت  يع 
اهداف متعددة تت تنفيذ مشييييارا  اكدارة المسييييتدامة لألراضييييت. وامكن تصييييميم هذ، المشييييارا  لتشييييمل  

م  تمكين اليي ال    المنات  المشييتركة الموج ة   و ت  يع األهداف الم ددة اتفا ية مكات ة التصيي ر،
 المصل ة من اكبالغ عن الت دم الم رز   و ت  يع اهداف اتفا يات راو المتعددة. 

وباكضييييييياتة هلى ذلك، اد تكو  هنات ترلييييييية تتي  ا الن ج األخرى غير المدرجة تت الم ار ة   -79
ها من ااتفااات  التت اجرال تت هذا الت رار، والتت لم تعترف ب ا رسيييمياا اتفا ية مكات ة التصييي ر وغير 

ال يئية المتعددة األطراف. وبالن ر هلى اتسيييياع  اا  النشييييا  الجاري تت هطار هذ، الن ج األخرى، الذي  
ايد ا اتم تنياوليه بعيد تت اكبالغ عن ااتفياايات ال يئيية المتعيددة األطراف، تيت  هجراء ت لييل  للمواءمية  

  ود بالفا دة على جمي  ال ال المصل ة.مماثل  للت ليل الذي تجراه جامعة األمم المت دة سيع

واد ادى التعاو  بين اتفا ية مكات ة التصييييي ر وات اد شيييييبكة حفإ الموارد هلى مواءمة تعالة  -80
عل   ضييييي  ألهداف ااسيييييتراتيجية الجدادة لشيييييبكة حفإ الموارد م  اهداف اتفا ية مكات ة التصييييي ر. واد و 

معرالية م ددة موج ة   و تل ية احتياجات اليييييي ال    تزال مشييييييارا  متعددة ت دف هلى توتير ادوات وا
 المصل ة تت اتفا ية مكات ة التص ر. 

وامكن ا  ت ل ااعدة بيا ات شيييييييبكة حفإ الموارد اداة  يمة أللييييييي ال المصيييييييل ة تت اتفا ية  - 81
مكات ة التصي ر لتبادل المعارف، تت حين تسياعد األدوات ايد التاوار على بناء ادرات الي ال المصيل ة  

 .  2030- 2018تت ااتفا ية بما اتماشى م  اكطار ااستراتيجت اتفا ية مكات ة التص ر للفترة  

واد تود لجنة العلم والتكنولوجيا الن ر تت هذ، ااستنتاجات عند المشاركة تت مشاورات بشة   -82
الوثي ييية   المفييياوضييييييييييييات الوارد تت  هلى مشيييييييييروع     وسيييييييييتنيييد  لمؤتمر األطراف  م رر  مشيييييييييروع 

ICCD/COP(15)/CST/8 جمي  مشيييييييييارا  الم ررات  14-/م ا32، اليذي ات يييييييييمن، تبعياا للم رر ،
 ف لكت تن ر تي ا تت الدورة الخامسة عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا.المعدة لألطرا
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