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إليها ،والقطب المعرفي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
مذكرة من األماشة
موجز
طلب تتت األطت تألاا ة ،األماقت ت  ،امل تتألر /٢٠م أ ،١٢-توس تتطا قب تتات اواات ت تب تتادل امل تتارا
ال لمط ت (اواا ت تبتتادل امل تتارا) وتفتتمطنما أافتتب املمارستتا  ،ا تتبب منمتتا الت تتاوم متتا ال تتبا ال املط ت
تنمت وتانولوجط تتا وا تت( امل توارد (ال تتبا ال املط ت ) ا تتام موة تتوت اتانولوجط تتا ا دار امل تتتدام
لت و
لألراةي ،مبا ذلك التاطفا .وطلبت األطألاا أيفاً ،امل ألر /٢٠م أ ،١٢-ة ،األماق أم متفي
تبويأل اواا تبادل امل ارا وحت طنما االت اوم ما ال ألكاء من أجب زياد اائدهتا ملختلف اجملموعا
امل تتتمدا  ،وتوستتطا قبتتات لتتا امل لومتتا الت لاتتن الورتتول ةلطمتتا عتتن طأليت البواات لت تتمب جمتتا
ااعل وطنط ودوم وطنط على وجه اخلصوص.
و عتتام  ،٢٠١٦غوتتس استتا البواا ت لطصتتبيف ال ب ت امل تتأل تااقط ت األمتتا املتحتتد ملاااح ت
التصحأل .و التدور اخلام ت ع تأل لل نت استت ألاي تناطتا ا تااقطت  ،أواطتت األطتألاا علمتاً اال متب
ال تتاط اة تتبل ت ا تته األماقت ت لتح تتني مل تتدما ت اس تتا امل تتارا امل دمت ت ة ،األطت تألاا ا تااقطت ت ،
وش ت األماق على موارل تبويأل ال ب امل أل .
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وتتف ت ت تتمن ي ت ت تتا الو ط ت ت ت ت ت ت ت تتاريأل ع ت ت تتن األق ت ت تتب ال ت ت ت ت اة ت ت تتبل ت ت ت تتا األماق ت ت ت ت اجمل ت ت تتالني
التتتالطني ‘ ‘١الت ت طا علتتى حتلطتتب أافتتب املمارستتا وق تتأليا وتط تتس ستتبب الورتتول ةلطمتتا والت تتاوم متتا
ال تتبا ال املط ت  ‘٢‘ ،استتتمألار تبتتويأل ال ب ت امل تتأل لدتااقط ت  .وا تتدا متتن امل لومتتا ال توارد يتتا
الو ط يو م اعد األطألاا على النظأل الت دم احملألز ق أل أافب املمارسا وتبويأل ال ب امل أل
لدتااقط  ،وعلى ت دمي تورطا ة ،مؤمتأل األطألاا ،و ا قتفاء.

2

GE.17-10025

ICCD/COP(13)/CST/8

احملتويا

الا ألا
أو ً -

م لوما أساسط ........................... ................................

اقطاً -

الت

طا على حتلطب أافب املمارسا وق أليا وتط س سبب الورول ةلطما ..........

الثاً -

تبويأل ال ب امل أل لدتااقط ................ ................................

٢١-١٧

راا اً -

ا ستنتاجا والتورطا .................... ................................

٢3-٢٢

GE.17-10025

الصاح

٧-١

4

١٦-8

5
٦
8

3

ICCD/COP(13)/CST/8

أوالا -معلومات أساسية
 -١قألر مؤمتأل األطألاا ،مبوج امل ألر /١5م أ ،١٠-استت ألاي متدإ ةمااقطت الورتول ة،
امل لومتتا املت ل ت ااافتتب املمارستتا  ،وطل ت ة ،األماق ت أم حتتتدد قواعتتد البطاقتتا املورتتى تتا
ال ينبغي أم تون ب ةلطما البطاقا وامل لوما احملاوظ قظام است ألاي األداء وت ططا التناطا.
تنمت وتانولوجطتتا واتت( امل توارد (ال تتبا ال املط ت ) قاعتتد
 -٢واملتتتس ال تتبا ال املط ت لت و
البطاقا األو ،املورتى تا ألافتب املمارستا ا تام اتانولوجطتا ا دار امل تتدام لألراةتي،
مبت ت تتا ذلت ت تتك التاطت ت تتفا( ،)١و  ١5قط ت ت تتام/أاأليب  ،٢٠١4ووقت ت تتا اتات ت تتات لتناطت ت تتا ذلت ت تتك .و
عتتام  ،٢٠١٦أوطل تتت اواا ت ال تتبا ال املط ت املن ح ت ال ت تتتدعا ال متتب مبوج ت يتتاا ا تا تتات،
وحبلت تتول أيار/م ت تتايو  ٢٠١٧كاق ت تتت قاع ت تتد البطاقت تتا تتف ت تتمن  ١ ١3٦ممارس ت ت تت ل ت ت ا ت تتا دار
امل تدام لألراةي ،لان البحث اطما ابألي منظم .
 -3وي ت ت ا امل تتألر /٢٠م أ ١٢-أيفت تاً األطت تألاا ون تتث الاطاق تتا املبلغت ت األمل تتألإ عل تتى
ا ستتتمألار عتتألي وتتا أافتتب املمارستتا ذا الصتتل عتتن طألي ت قاعتتد اطاقتتا ال تتبا
ال املط اغط توسطا قاعد امل ارا املت ل اا دار امل تدام لألراةي .وعدو على ذلك ،طل
متؤمتأل األطتألاا توجطتته امل تتارا وامل لومتتا ا تتام املواةتتطا األملتتألإ ذا الصتتل متتن ملتتدل اواات
تبادل امل ارا ال لمط لدتااقط (اواا تبادل امل ارا) وسوت اناء ال درا .
 -4وكلتتف م تؤمتأل األط تألاا ،مبوج ت امل تتألر /3م أ ،8-جلن ت ال لتتا والتانولوجطتتا اتتام ت تتوم،
االت تتاوم م تتا املؤس تتا امل نطت ت  ،ا ق تتاء وتوجط تته قظ تتا دار امل تتارا ،تتدا حت تتني تب تتادل
امل لوم تتا ال لمط ت والت نط ت م تتا املؤس تتا واألط تألاا وامل تتتخدمني .وأد ي تتا الو ي ت ( )٢ة،
ةق ت تتاء اواا ت ت تب ت تتادل امل ت تتارا ،ال ت ت ات تتدأ أليبم ت تتا ع ت تتام  ،٢٠١4مث غو ت تتس الم ت تتا ،لتوص ت تتبيف
عام  ٢٠١٦ال ب امل أل تااقط األما املتحد ملاااح التصحأل.
 -5وطلت ت مت تؤمتأل األطت تألاا ،م تتألرا أمل تتألإ ،ة ،األماقت ت أم تاا تتب ةمااقطت ت الت تتغطب
امل رتك اني النظا من أجب تط س مناقل امل لومتا  ،ست طما ملوارتل تبتويأل ا طاكتب األساستط
دار امل تتارا عل تتى قب تتات األماقت ت  ،مب تتا ذل تتك قظ تتام اس تتت ألاي األداء وت ط تتطا التناط تتا ال تتاط
ي اب منرب ا ادغ ةطار ا تااقط واواا تبادل امل ارا( .)3وطول ة ،األماق أيفاً أم تدرج
قاعتتد اطاقتتا قائمت اخلترباء امل تتت لني اواات تبتتادل امل تتارا تط تساً ستتت مال قاعتتد البطاقتتا
وزياد ً كااءته(.)4
 -٦وعألةتتت األماق ت ال ب ت امل تتأل
ق تتسوي
تناط تتا ا تااقط ت ال ت وع تتد
املمارس تتا وامل لوم تتا اطنم تتا وا تتني اجلم تتا
األط تألاا ا تتني الت تتديأل متتا أازتتته األماق ت

لدتااقط ت التتدور اخلام ت ع تتأل لل ن ت استتت ألاي
ع تتام  .٢٠١٦وأق تتأل األط تألاا اامهط ت تب تتادل أاف تتب
امل نط ت األمل تتألإ دعم تاً لتناط تتا ا تااقط ت  .و وظ تتت
حت تتني اخلتتدما امل دم ت لألط تألاا تتال تبتتادل

__________

()١
()٢
()3
()4
4

مبوج امل ألر /١٧م أ.١١-
زيد تن طحما مبوج امل ألرا /٢١م أ ،١٠-و/٢4م أ ،١١-و/٢٠م أ.١٢-
امل ألر /١٧م أ.١١-
امل ألر /٢٢م أ.١٢-
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امل ت تتارا ةطت تتار ا تااقط ت ت  ،و ةدمت تتاج اتلت تتف أدوا امل ألا ت ت ةطت تتار قب ت ت م ت تتأل واوت تتد
لدتااقط  .وش ت األطألاا األماق أيفاً على موارل تبويأل ال ب امل أل لدتااقط  ،اوستائب
منرب واود.
منما زياد ةدماج اتلف أدوا امل ألا ةطار ا تااقط
 -٧وتتف تتمن ي تتا الو ط ت ت ت تتاريأل ع تتن األق تتب ال ت اة تتبل ت تتا األماقت ت  ،عل تتى النح تتو
املنصوص علطه امل ألرا ال الا التاكأل ،اجملتالني التتالطني ‘ ‘١الت ت طا علتى حتلطتب أافتب
املمارسا وق أليا وتط س سبب الورول ةلطما والت اوم ما ال تبا ال املطت  ‘٢‘ ،التبتويأل اجلتارط
لل ب امل أل لدتااقط .

ثاشيا -التشااجيع علااى تحلياال أفضاال الممارسااات وششاار ا وتيسااير ساالل الوصااو
إليها
 -8يتتنا ا تاتتات املتتربم اتتني أماق ت ا تااقط ت ومألكتتز التنمط ت والبطيف ت جام ت اتتسم ،لل ت
أمتتور ،علتتى أم تن تتك ال تتبا ال املط ت مألا تاً ةلارتوقط تاً يتتتطيف للبلتتدام األط تألاا والاطاقتتا املبلغ ت
تتال ا دار امل تتتدام لألراةتتي،
األملتتألإ موارتتل حتمطتتب امل لومتتا عتتن أافتتب املمارستتا
وةتاو البطاقا وامل لوما عن يا املمارسا عن طألي اواا ا تااقط /اواا تبادل امل ارا.
 -٩واستاملت ال با ال املط  ،عامي  ٢٠١5و ،٢٠١٦تبويأل ياا املألات ا لاترتو ،
آملتتا ا عتبتتار املدوظتتا التوارد متتن البلتتدام األطتألاا واجلمتتا األملتتألإ رتتاوب املصتتلح
أ نتتاء التتدور الثاقطت ع تتأل لل نت ال لتتا والتانولوجطتتا أق تتأل  .و وزيألام/يوقطتته  ،٢٠١٦ودعطتتت
البلتتدام األط تألاا ة ،املتبتتار املألا ت ا لاتترتو اجلديتتد ،مبتتا ذلتتك التن تتطيف النمتتائي للنمتتوذج،
وت دمي مدوظاهتا ة ،ال با ال املط عرب است صاء ةلارتو .
 -١٠وأتتتطيف املألات ا لاتترتو املتتن يف ألافتتب املمارستتا املت ل ت اتانولوجطتتا ا دار امل تتتدام
لألراة تتي ،مب تتا ذل تتك التاط تتف ،جلمط تتا اجلم تتا ر تتاوب املص تتلح آ /أغ تتب .٢٠١٦
وي ت تتمب ي ت تتاا املن ت تترب الصت تتطغ النمائط ت ت للنم ت توذج املت تتن يف اس ت تتتناداً ة ،ال ت تتألدود ال ت توارد ع ت تتن طألي ت ت
ا ست صتتاء ،اف تدً عتتن لطتتا املمارستتا الافتتلى ال ت ستتب أم قتتدمتما البلتتدام األط تألاا متتن
ملدل اواا قظام است ألاي األداء وت ططا التناطا .ويتفمن النموذج املن يف رسوماً اطاقطت وأشتاا ً
عملط مل اعد الاطاقا املبلغ ت دمي امل لوما .
 -١١وططل عامي  ٢٠١٦و ،٢٠١٧ووةا عدد متن أدوا التت لا لتدعا أرتحا املصتلح
ا تااقطت ت تتدمي أافتتب املمارستتا مبتتا يتماشتتى متتا عتتوذج ال تتبا ال املطت  .ويتتا األدوا
الت لمط متاو أيفاً عن طألي ال ب امل أل لدتااقط .
 -١٢و عام  ،٢٠١٧أةاات أماق ال با ال املط ة ،املمارستا الافتلى املتاوت م لومتا
م تتت ا م تتن امل تتاريا ال تتاا وا الط ت لل تتبا ال املط ت  .وحبل تتول أيار/م تتايو  ،٢٠١٧كاق تتت اواات ت
ال تتبا ال املط ت اجلديتتد تفتتا  ١ ١3٦ممارس ت مت ل ت اتتا دار امل تتتدام لألراةتتي ،ق تتأليا ١١٩
التتداً .ومشتتب ذلتتك  ٦٦٦تانولوجطتتا تتال ا دار امل تتتدام لألراةتتي ،و ١٧هن تاً متب تاً يتتاا
اجملال ،و 453ممارس ةطار قظام است ألاي األداء وت ططا التناطا التااا لدتااقط (.)5
__________

()5
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 -١3وعلتتى النحتتو املنصتتوص علطتته امل تتألرا املتتاكور أعتتد  ،يتتتطيف املألات ا لاتترتو لبواا ت
ت تتال ا دار
ال ت تتبا ال املط ت ت ةمااقط ت ت التبت تتادل املت تتنظا للم لومت تتا عت تتن أافت تتب املمارست تتا
امل تدام لألراةي ،وي ميف اتوجطه يا امل لوما عن طأليت ال بت امل تأل لدتااقطت ة ،لطتا
اجلما راوب املصلح اطما.
 -١4وت ت تتزم األماقت ت زي تتاد دعمم تتا للبل تتدام األطت تألاا ،رينت تاً اتت توااأل األمت توال ،ا تتا ادغ ع تتن
تتال ا دار امل تتتدام لألراةتتي عتتن طألي ت قواعتتد البطاقتتا املتاو ت وحتمطتتب يتتا
املمارستتا
ستتطات
ال تتاب املبلتتو  .ولدطتتدت علتتى التتدعا امل تألتبا ااافتتب املمارستتا
املمارستتا
عملط ا ادغ وا ست ألاي امل بل  ،يوألجى الألجوت أيفاً ة ،الو ط .ICCD(CRIC16)/5
 -١5واا ةاا ة ،أافب املمارسا امل دم عن طألي قاعتد اطاقتا ال تبا ال املطت  ،يتواأل
ال ب امل أل يطادً لتوجطه امل لوما عن املواةطا األملألإ ذا الصتل ة ،أرتحا املصتلح
ا تااقط  ،وذلك مثدً من ملدل قظام للامألس (الوسا االبطاقا الوراط ) منظا مبتا يتماشتى
ما عملط ا تااقط ومواةط ما.
 -١٦ويتطيف ةق اء ال ب امل أل املألوق الدزم لتاططتف ا طاتب اا الطت لااالت قتدر ال بت
امل تتأل علتتى تلبطت ا وتطاجتتا املمانت ألرتتحا املصتتلح ا تااقطت امل تتت بب ،ستتطات
ت استتا الت تتار الناجحت والتتدروس امل تخلصت وأافتتب املمارستتا املت ل ت ااق تتبتما تتال
التناطت تتا .وس ت تتتحألص األماق ت ت عل ت تتى أم يظ ت تتب يت تتاا ا طا ت تتب متماش ت تتطاً مت تتا ا ط ت تتار ا س ت ترتاتط ي
اجلديد لدتااقط .

ثالثا -تطوير القطب المعرفي لالتفاقية
عام  ،٢٠١٦ووسا قبات البواا الت أليبط لتبادل امل ارا و وغس الما لتصبيف ال ب
-١٧
امل تتأل لدتااقطت  .ووارتتلت األماقت أيفتاً حت تتني يطاكلمتتا األساستتط دار امل تتارا ،مبتتا ذلتتك
اواا ت قظتتام استتت ألاي األداء وت طتتطا التناطتتا ،واملوقتتا ال تتباي لدتااقط ت  ،وستتوت انتتاء ال تتدرا ،
وال ب ت امل تتأل  ،لفتتمام ةمااقط ت الت تتغطب املتبتتادل للتتنظا متتن أجتتب تط تتس مناقل ت امل لومتتا .
وت تند ا طاكب األساسط دار امل ارا ة ،ولول قائمت علتى مصتادر وم تايس ماتووت لت تمطب
الت اوم ما ال ألكاء واملؤس ا األملألإ ،و ا قتفاء.
ورما املوقتا ال تباي اجلديتد لدتااقطت  ،التاط أوطلت أيفتاً عتام  ،٢٠١٦لل متب
 -١8و
ةطار ت اوم و ط متا ال بت امل تأل كتي توتتاا ألرتحا املصتلح ا تااقطت ةمااقطت الورتول
ال تتل ة ،امل لومتتا ذا الصتتل  .وتتتألد الو ط ت  ICCD/COP(13)/4م لومتتا ةةتتااط عتتن
تبويأل املوقا ال باي لدتااقط .
ور ت تتما ال بت ت ت امل ت تتأل ألداء دور البواات ت ت امل ألاطت ت ت الألئط ت تتط ألر ت تتحا املص ت تتلح
 -١٩و
ا تااقط  ،ويتطيف ةمااقط ا صول ا مول على امل لوما من مصادر مت دد  ،مبا ذلك
معلوما ااات لا اادعم حرشا ااامف تحديا ااد أ ا ااداف تحييا ااد أثا اار تا ااد ور األرا ا ااي
(أ)
(التحيياادا الااذ تااديره اآلليااة العالميااة ،حالتعاااوم مااع أماشااة االتفاقيااة وعاادة ااركا  .ويفتتا
ال ب امل أل والطاً ق ماً ممطادً مبا يتماشى ما ‘لبنا ‘ حتديتد أيتداا التحططتد ،استتناداً ة،
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ا طتتار املاتتايطمي للتحططتتد التتاط وةت ته يطيفت التااعتتب اتتني ال لتتوم وال طاستتا (يطيفت التااعتتب)،
يو ميف اطه للبلدام وأرحا املصلح ات تدمي الت لط تا  .ومتا تزايتد م تارك األطتألاا عملطت
التحططتتد ،لاتتن لل ب ت امل تتأل أم يت تتطيف مزيتتداً م تتن األدوا وامل تتارا وامل لوم تتا لتناطتتا تل تتك
ال ملط داملب ياا ا طار؛
( ) الوصااو إلااى طاوفااة واسااعة ماان الاان م بات الصاالة لتلااا المعااارف ماان
جميع أشحا العالم .وي مب ذلتك لطتا قظتا تبتادل امل تارا ،كمتا أاتاد اته البلتدام األطتألاا
عملطت ا اتتدغ ل تتام  .٢٠١٦وحبلتتول أيار/متتايو  ،٢٠١٧كاقتتت قاعتتد البطاقتتا تفتتا ٩4٢
قظامت تاً لتب تتادل امل تتارا( ،)٦تت تتطيف كلم تتا ىت تتوإ متنوعت تاً وم ن ت تاً ي تتتند كث تتس م تتن األوط تتام ة،
اخل تربا احمللط ت  .وعلتتى يتتاا النحتتو ،تتتتطيف قاع تتد البطاقتتا منبل تاً جطتتداً لتوستتطا قبتتات عنص تتأل
البحث (اواا تبادل امل ارا) ال ب امل أل ا دراج ورد جديد  ،ومن مث حت ني البحث
وحتلطب قصوص امل لوما ال توتبادل عرب يا النظا؛
(ج) أحدث المعلومات عن المنشورات والمقااالت ومصاا ر المعلوماات بات
الصاالة ماان المكتلااة انلكتروشيااة لالتفاقيااة ،حمتوسااا ساالعة تحااديثات فااي اليااوم ،فضاالا عاان
الوصو إلى اللياشات واللحوث والمعارف المستقاة مان الشاركا  .وتوتبتادل آملتأل امل تت دا
عرب اتلف قنوا ا تصال التاا لدتااقط  ،مبا ذلك الألسال ا ملباري االربيد ا لارتو ؛
(د) قاوما ااة الءل ا ارا المسا ااتقلين ،لتيسا ااير اسا ااتءدام قاعا اادة اللياشا ااات و يا ااا ة
كفا تا ا ( .)٧وي تتميف ال بت ت امل تتأل للم تتت مب االبح تتث ع تتن اخلت ترباء حب ت ت تتا ت تتمب
ا ملتص تتاص والبل تتد .وع تتدو عل تتى ذل تتك ،يت تتطيف ال بت ت امل تتأل جلمط تتا اخلت ترباء األرت ت حت تتديث
()8
م لوماهتا ال خصط  .وحبلول أيار/متايو  ،٢٠١٧كاقتت قاعتد البطاقتا تفتا  ١ ٢٩٢ملبتساً
م طنتتني متتن البلتتدام األط تألاا .وكث تساً متتا تتتدعو األماق ت اخل ترباء ة ،امل تتارك أق تتب ذا رتتل
اا تااقط ؛
وج ا جميااع الممارسااات الفضاالى المتاحااة فااي حواحااة الشاالكة العالميااة علاار
(يت) تُ َّ
القطا ااب المعرفا ااي .وتوت تتدعى البلت تتدام األط ت تألاا ة ،حتت تتديث أافت تتب ممارست تتاهتا وحتمطت تتب ممارست تتا
جديد (.)٩
 -٢٠ومن أجب موارل تبويأل ال ب امل أل  ،ت تزم األماق  ،ريناً اتوااأل األموال ،ال طام مبا يلي

تمكين الللادام األطاراف ومن ماات المجتماع المادشي وأصاحا المصالحة
(أ)
اآلخ ارين ماان تلااا الءل ارات والتجااار وأفضاال الممارسااات فيمااا يتعل ا حمو ااو التحييااد
وغير بلك من الموا يع المتصلة حتنفيذ االتفاقية .وسط تمأل تبور ىتوإ ال ب امل أل مبفتي
البلتتدام قتتدماً حت ط ت يتتدا التحططتتد ،اتتالرتكطز متتثدً علتتى الت تتار الناجح ت ا ستتتااد متتن
املمارستتا املت ل ت االتحططتتد وا تتا دار امل تتتدام لألراةتتي ،وم تتاريا التحططتتد الألامط ت ة ،التغط تتس.

__________

()٦
()٧
()8
()٩
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مبوج امل ألر /٢٢م أ.١٢-

>.<http://knowledge.unccd.int/home/roster-independent-experts-roe

<http://knowledge.unccd.int/knowledge-products-and-pillars/access-capacity-policy-support>.technology-tools/best-practices-slm
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ولاتتن أيف تاً لل ب ت امل تتأل أم ين تتأل م تتارا ا تتام األدوا واملصتتادر املتاو ت لتتدعا البلتتدام
ت ط تتطا ا اي تتا الت تتديور وأس تتبااه ورر تتد التحطط تتد وا ا تتدغ عن تته .وس تتت طا األماقت ت شت تألاكا م تتا
منظمتتا لتبتتويأل تلتتك األدوا امل ألاطت متتن أجتتب ةتتمام تلبطتمتتا اوتطاجتتا أرتتحا املصتتلح
ا تااقط ؛
( ) تحسين الوصو إلى المعلوماات التقنياة والعلمياة عان الموا ايع المتصالة
حالتصاحر وتااد ور األرا ااي والجفاااف ،علاار أ اة لللحاي والتصاافه يمكاان تكييفهااا ،و يااا ة
عد الشركا القا رين على وصال قواعاد حياشااتهم عان طريا اللحاي الملا ار (حواحاة تلاا
المعااارفا .ويتتا األدا مصتتمم مل تتاعد امل تتت ملني علتتى التورتتب ة ،قتتتائت حبثط ت أافتتب
اتلف مواةطا البحوث وأشاال امل لوما (مبا ذلك الوسائا املت دد واخلتألائا) متن ملتدل
حتلطب آيل ومت م حملتوإ قواعد اطاقا ال ألكاء؛
(ج) مواصا االة عا اام يعا ااة التفاعا اال فا ااي كفالا ااة تقا ااديم المعلوما ااات والمعا ااارف
والمشااورة المتص االة حالسياسااات إل ااى ع ااد أكلاار م اان المس ااتعملين( .)١٠وسط تتاعد ال ب ت
امل أل ت زيز عمب يطيف التااعب .وستوتاا عن طألي ال ب امل أل املنت ا ا عدمط املت ل
االتصحأل وتديور األراةي واجلااا وغس ذلك من املواةطا ال تتناو تا ا طيفت  ،لفتمام ةمااقطت
ورول عدد أكرب من امل ت ملني ةلطما.
 -٢١ويبمتتيف ال بت امل تتأل ة ،أم يصتتبيف مصتتدر امل لومتتا الألئط تتي ألرتتحا املصتتلح
ا تااقط  ،عن طأليت للت أمتور ت تمب توجطته امل لومتا ذا الصتل متن اتلتف املصتادر وتنظطممتا
مبتتا يتماشتتى م تتا اوتطاجتتا أر تتحا املصتتلح مب توازا اي تألاطما عملط ت ا تااقط ت  .وعلتتى ي تتاا
النحتتو ،يتتتطيف ال بت امل تتأل ةطتتاراً لتنظتتطا امل لومتتا ال لمطت والت نطت  ،وتتتواس ورتتد ة ،األدوا
املاطد وت دمي م لوما عنما ،وتبادل الت تار الناجحت والتدروس امل تخلصت وأافتب املمارستا
اتتني أرتتحا املصتتلح  .وااستتتخدص يتتا امل لومتتا متتن اتلتتف املصتتادر وتنظطممتتا وت تتدلما،
سط تاب ال بت امل تأل رتتل ورتب اتتني املنتااأل وال تتباا الوطنطت وا قلطمطت وال املطت لوةتتا مناتتا
لتبادل امل ارا ا ام ا دار امل تدام لألراةي ،والتصتحأل وتتديور األراةتي واجلاتاا ،وحتططتد أ تأل
تتتديور األراةتتي .ولتتالك اال ب ت امل تتأل مصتتما لزيتتاد ال ترتااا والتتتدا ا امل ألاط ت اتتني مصتتادر
امل لومتتا والبتتاوثني عتتن امل لومتتا  ،اغط ت ت زيتتز قتتدر لطتتا أرتتحا املصتتلح ا تااقط ت علتتى
ت دمي م امهاهتا ةمن ا طار ا سرتاتط ي لدتااقط وأيداا التنمط امل تدام األوسا قباقاً.

راحعا -االستنتاجات والتوصيات
 -٢٢قد تو لجنة العلم والتكنولوجيا ،حعد أم ش رت في التقدم المحر في ششر أفضل
الممارساات وتطاوير القطاب المعرفاي لالتفاقياة ،أم تقادم المقترحاات التالياة كاي ين ار فيهااا
مؤتمر األطراف.
 -٢3قد يو مؤتمر األطراف:
__________

( )١٠اقظأل الو ط  ICCD/COP(13)/CST/6.
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انحاطة علما مع التقدير حالعمل الذ ا اطلع حا األماشاة حشاطم تطاوير
(أ)
حواحة تلا المعارف والقطب المعرفي لالتفاقية ،والتحسينات التاي أُ خلا علاى خادمات
تلا المعارف في إطار االتفاقية ،حما يدمف مءتلف األ وات المعرفية في منلر واحد؛
( ) التنويا حااالجهو التااي تلاذلها األماشااة والشاالكة العالمياة فااي التشااجيع علااى
تحليل أفضل الممارسات في مجا ان ارة المستدامة لألرا ي ،وششر ا وتيساير الوصاو
إليها؛
(ج) الطلب إلى األماشة مواصلة توسيع شطاق القطب المعرفي و يا ة تحساين ،
ك ااي يس ااهل عل ااى أص ااحا المص االحة ف ااي االتفاقي ااة تل ااا التج ااار الناجح ااة وال اادرو
المستءلصااة وأفضاال الممارسااات المتعلقااة حطششااطتهم فااي مجااا التنفيااذ ،وتتااا إمكاشيااة
الوصااو إل اى مصااا ر المعااارف ماان الشااركا حريااة تيسااير ششاار المعااارف بات الصاالة علااى
جميع أصحا المصلحة؛
(د) تشجيع األطراف وحي أصحا المصالحة اآلخارين علاى مواصالة تلاا
المعلومااات عاان ش اام تلااا المعااارف وغياار بلااك ماان المعلومااات بات الصاالة حالتصااحر
وتد ور األرا ي والجفاف/ان ارة المستدامة لألرا ي عن طري القطب المعرفي ،ويادعو
الءل ارا المعينااين ماان الللاادام األط اراف إلااى مواصاالة الحاار علااى تحااديي المعلومااات
المتعلقا ااة حها اام فا ااي القطا ااب المعرفا ااي ،حا ااإجرا ات تشا اامل إ ا ااافة وصا ااالت إلا ااى أحا اادث
المنشورات بات الصلة؛
(يت) تشااجيع األط اراف أيض ا ا علااى االسااتمرار فااي عاار حاااالت عاان أفضاال
الممارسات الوجيهة لتعزيز قاعادة المعاارف الءاصاة حاان ارة المساتدامة لألرا اي ،و عاوة
الكياشات المللرة األخرى إلى فعل بلك؛
عااوة الللاادام المتقدمااة األطاراف والللاادام األخاارى القااا رة والمؤسسااات
(و)
المالية إلى عم توسيع شطاق القطب المعرفي ومواصلة تحسين وتطويره.
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