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 مؤمتر األطراف
 جلنة العلم والتكنولوجيا

 الدورة الرابعة عشرة
 2019أيلول/سبتمرب  6-3نيودهلي، اهلند، 

 )أ( من جدول األعمال املؤقت3البند 
 والسياسات، وتبادل املعارف  تفاعل العلوم

والقطب املعرر  تتفاييرة  هيئة التفاعل بني العلوم والسياسات،
األمررم املتةرردة ملكااةررة التحتررةر، ولليررل ساتررل امل ارسرررات 

 ونشرها وتيسري سبل الوصول إليها

والقطررب املعررر  تتفاييررة األمررم  هيئررة التفاعررل بررني العلرروم والسياسررات،  
التحتررةر، ولليررل ساتررل امل ارسررات ونشرررها وتيسررري املتةرردة ملكااةررة 
 سبل الوصول إليها

 مذكرة من األمانة  

 موجز  
، أن ميرردد وةيررئ  يلررئ التنياعرر   رر  13-م أ/19قرر م مررؤأل  األ،رر اب، قوجرر  م رر م   

العلوم والسياسات ) يلئ التنياع ( إىل غايئ هنايئ الدومة السادسئ عش ة ملؤأل  األ، اب و،ل  
التجديررد املترردمض لع ررويئ  يلررئ التنياعرر   عمليررئ    جلنررئ العلررل والتكنولوجيررا أن  ررددإىل مكترر

، مواصررلئ سيسررر نشرر  املعررامب 13-م أ/20وعررةوة علررك  لررب، ، لرر  إىل األمانررئ،   امل رر م 
 وأف   املمامسات  ات الصلئ من خةل ال ط  املع   ةسنياقيئ التصح  

، للهيلرئ ط ائر  العامرئوالديرد ع رويئ  يلرئ التنياعر  جت عرن س  ير ا  ن  ذ  الوثي ئ وست م   
إمكانيرررئ الوصرررول إىل أف ررر   امسرررات و وعرررن ة دة سطررروي  ال طررر  املعررر   ةسنياقيرررئ التصرررح  

 اإلدامة املستدامئ لألماضي 
وإضافئ إىل  لب، ست من الوثي ئ م رتحات  شأن حتس  قاعدة معامب سكنولوجيرات  

 اسنياقيات ميو األخ ى  إسهامها   أ داباضي من خةل مواءمئ وهن  ج اإلدامة املستدامئ لألم 
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 خلفية -سوتا  

 يلرئ التنياعر   ر  العلروم والسياسرات  11-م أ/23أنشأ مرؤأل  األ،ر اب قوجر  م ر م   -1
مجيرر   ول رمان مرد   جيمر   رذين الرال    اجترا   وجرود حرروام) يلرئ التنياعر ( مرن أجر  سيسرر 

التصرح /سد وم    جمرالقا سستلزمه السياسات من معلومات ومعامب ومشرومة  املهتمئاأل، اب 
قوجررر   قررر م مرررؤأل  األ،ررر اب ت يررريل خرررامجي ألعمرررال  يلرررئ التنياعررر ،ل وسبعرررا   األماضررري واجلنيررراب 

ا احلاليرررئ، وفررر  مرررا  رررو  ررردد عملهرررا ومررردد وةيتهرررالتنياعررر  أن سواصررر   يلرررئ  13-م أ/19 م ررر م 
، حرررري هنايررررئ الرررردومة السادسررررئ عشرررر ة ملررررؤأل  األ،رررر اب 12-م أ/19و 11-م أ/23امل رررر مين   
  2023عام   

جتديرررد ع رررويئ  يلرررئ التنياعررر   13-م أ/19قوجررر  م ررر م   وقررر م مرررؤأل  األ،ررر اب أي رررا   -2
ئ العلرل والتكنولوجيررا ي ررمن اسرتم اميئ عمرر  اهليلرئ و،لرر  إىل مكتر  جلنرر ابسرتددام ناررام سنراوي

ا  اختصاصرااا وف ر ويرن  د، قساعدة من األمانئ، عمليئ التجديرد املتردمض لع رويئ اهليلرئ، أن  د  
إىل األمانرئ سيسرر اةسصرال  ر  اهليلرئ ا  وقوجر  امل ر م ننيسره، ،لر  مرؤأل  األ،ر اب أي ر لذلب 

 التشغي  النيعال للهيلئ  سكني مد وم اسلي األ، اب املعني  قجال العلل والتكنولوجيا وسعبلئ موا

 ICCD/COP(14)/CST/2ويرررر د مرررروجز لنتررررائج العمرررر  احلررررااث هليلررررئ التنياعرررر    الواثئرررر   -3
  ICCD/COP(14)/CST/4و ICCD/COP(14)/CST/3و

 2018  شأن  امسرات و، ائر  عمر  اهليلرئ  ا  ويت من النيص  الثاين من  ذ  الوثي ئ س  ي   -4
 اةختصاصات املن حئ(  ملا ي د  ا  وف لتجديد املتدمض للهيلئ )ا كما يتناول عم ،  2019و
، 13-م أ/20و 12-م أ/20و 11-م أ/24و 10-م أ/21 اتمل ررررررررررررررر م و  ضررررررررررررررروء ا -5

 وألاشرريا  مرر  اوطررئ وإ،ررام العمرر  اةسرررتاسيجي  للسررنوات العشرر  مررن أجرر  سعزيررز سننييررذ اةسنياقيررئ
ميرررئ  ررردب حتسررر  انت رررال املعلومرررات  وا رررئ سبرررادل املعرررامب العل اسرررتحدثت(، 2008-2018)

و رررردأ التشررررغي   العلميرررئ والت نيررررئ مررررن وإىل املؤسسرررات واأل،رررر اب وأصررررحا  املصرررلحئ ا خرررر ين 
مث غ ر  امسها ليصرب  ال طر  املعر   ةسنياقيرئ التصرح  )ال طر   2014لبوا ئ   عام ل النمو جي

  2016املع  (   عام 

ال طر  املعر   إىل مسرمك " "دل املعرامب العلميرئ وا رئ سبرا" مرن مسرمك اةنت ال وشك  -6
العديرد مرن املواقر  واألدوات  مشلت دمرجمن عمليئ سغير للعةمئ اةمسيئ  جزءا   "ةسنياقيئ التصح 

ويشرك  ال طر  املعر     لةسنياقيرئ ال طر  املعر  إىل جانر  واحرد  حيزاإللكرتونيئ لةسنياقيئ   
 للم رررام   يتررري  املعلومرررات األساسررريئ واألسرررا  العلمررري ملوقررر  اإللكررررتوين لةسنياقيرررئ، إا صرررل 

مجيرر  اجلهررود املبذولررئ   إىل واحررد  ررذا اإلدمرراض إمحررئ مرردخ  وكانررت نتيجررئ   للموقرر ال ئيسرريئ 
 للمستددم  النهائي   املعامبإ،ام اةسنياقيئ من أج  إمحئ 

ال  ام م  س كيز ا  اختوأمح ال ط  املع   الني صئ لدمج أف   املمامسات وأدوات دعل  -7
ال طرررر  املعرررر   امل ونررررئ  سوضرررري  وأمح )العلرررروم التطبي يرررئ(  والتكنولوجيرررراتأقررروى علررررك احللررررول 

لةحتياجررات املسررت بليئ ا  الةةمررئ لتكييررك  يكلرره  نيعاليررئ علررك  ررو يكنيرر  أن يارر  ال طرر  ملبيرر
لررررردمو  وا التجرررررام  الناجحرررررئس اسرررررل  علرررررك صرررررعيدألصرررررحا  املصرررررلحئ   اةسنياقيرررررئ  املمكنرررررئ

  امل طل   اأنشطئ التننييذ املستدلصئ من  املستنيادة وأف   املمامسات
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، إىل األمانرئ مواصرلئ سوسري  وسعزيرز 13-م أ/20و،ل  مؤأل  األ، اب، قوج  م ر م   -8
سيسرر سعمريل املهرل منهرا و لشر كاء ل املع فيرئصرادم املال ط  املع   لةسنياقيئ، قا يتي  الوصرول إىل 

 حا  املصلحئ علك مجي  أص

ويت ررمن اجلررزء الثالررذ مررن  ررذ  الوثي ررئ حملررئ عامررئ عررن سطرروي  ال طرر  املعرر   لةسنياقيررئ،  -9
 حزمئ اةسنياقيئ ألدوات التصدي للجنياب ا  يشم  س مينه مؤخ   قا

، الذي ، ل  فيه إىل األمانئ حتديد قواعد البيراتت املوصرك  را 10-م أ/15 للم  م وسبعا   -10
املمامسررات الررق سررب  اإل ررةن عنهررا مررن خررةل ناررام اسررتع ا  األداء وس يرريل ف رر  فيمررا يتصرر  أ

التننييرررذ )نارررام اةسرررتع ا  والت يررريل(، اختررررت الشررربكئ العامليرررئ لرررنه ج وسكنولوجيرررات حنيررر  املررروامد 
)شررربكئ حنيررر  املررروامد( قاعررردةو البيررراتت األوىل املوصرررك  رررا ألف ررر   امسرررات سكنولوجيرررات اإلدامة 

، و ق ر  11-م أ/17مل ر م ا فنيري ضروءوعرةوة علرك  لرب،  التكيرك  يشرم ضي، قرا املستدامئ لألما
  اوطوةاسنياق    األمانئ وشبكئ حني  املوامد من أج  سنيعي  

، سعاونررت أمانررئ اةسنياقيررئ مرر  شرربكئ حنيرر  املرروامد علررك نشرر  أف رر  2014ومنررذ عررام  -11
لحئ   اةسنياقيرررئ مرررن س اسرررل  امسرررات اإلدامة املسرررتدامئ لألماضررري  ررردب ألكررر  أصرررحا  املصررر

، ،لرر  مكترر  الت يرريل التررا   لةسنياقيررئ إجرر اء س يرريل 2018و  عررام  معررامفهل وخرررباال  نيعاليررئ 
قررائل علررك و مسررت    الوقرروب علررك  رروللتعرراون  رر  أمانررئ اةسنياقيررئ وشرربكئ حنيرر  املرروامد  رردب 

 يررر  الت يررريل،   مجلرررئ   وأوصرررك س (1)لنترررائج الرررق حت  رررت مرررن خرررةل  رررذا التعررراونعلرررك ااألدلرررئ 
 إلدامة املستدامئ لألماضي اأوصك  ه، قواصلئ التعاون م  الشبكئ  شأن أف    امسات  ما

، قوجرر  م رر  م   -12 اإلسررهام ، علررك مواصررلئ 13-م أ/20وشررج   مررؤأل   األ،رر ابا األ،رر ابو
دامة أف رررر  املمامسررررات  ات الصررررلئ مررررن أجرررر  سعزيررررز قاعرررردة معررررامب اإلسبرررر   إف اديررررئ اةتبرررر

و  امل رر م ننيسرره، ،لرر  مررؤأل  األ،رر اب إىل األمانررئ مواصررلئ سوسرري  وسعزيررز  املسررتدامئ لألماضرري 
س اسررل أصررحا  املصرلحئ   اةسنياقيررئ جتررام ل الناجحررئ عمليررئ ال طر  املعرر   لةسنياقيررئ، وسيسرر 

  ا  وما يستدلص من الدمو  املستنيادة وأف   املمامسات املتعل ئ أنشطئ التننييذ امل طل 

، إىل األمانررررئ إمحررررئ املعررررامب 13-م أ/8، قوجرررر  م رررر م  و،لرررر  مررررؤأل  األ،رررر اب أي ررررا   -13
مرررن أجررر  حت يررر  العلميرررئ ألصرررحا  املصرررلحئ   اةسنياقيرررئ مرررن خرررةل ال طررر  املعررر   لةسنياقيرررئ، 

 امسررات اإلدامة املسررتدامئ لألماضرري وسعزيررز املعررامب واملهررامات العلميررئ  سوسرري  نطرراق أ ررداب منهررا
 ،13-م أ/9وعرةوة علرك  لرب، ،لر  مرؤأل  األ،ر اب، قوجر  م رر م   لت نيرئ ألصرحا  املصرلحئ وا

إىل األمانئ أن سواص  وسعزة التعاون م  كياتت األمل املتحدة األخ ى وأماتت اسنياقيات ميو لردعل 
 سدا ر ختنييك خما،  اجلنياب 

دجمررت   ال طرر  املعرر   وموعرري   حزمررئ اةسنياقيررئ ألدوات التصرردي للجنيرراب، الررق أ   -14
اجلنيررراب والتدنييرررك منهرررا أف ررر   امسرررات اإلدامة  مررر  خمرررا، سررردا ر التكيرررك  لةسنياقيرررئ، م ررر   

املسرررررتدامئ لألماضررررري املسرررررت اة مرررررن قاعررررردة  يررررراتت شررررربكئ حنيررررر  املررررروامد وغر رررررا مرررررن املصرررررادم 
جيهيرئ ،وعيرئ ، اعتمد مؤأل  أ، اب اسنياقيرئ التنروا البيولروجي مبراد  سو 2018و  عام  األخ ى 
ررج قائمررئ علررك الررنال اإليكولوجيررئ  لررومة شررأن  التكيررك مرر   سررياق جهررود   وسننييررذ ا  نيعاليررئ هنه

قمرئ العمر  املنراخي، الرق سيست رينيها األمر     ح  ستت رمنسغر املناخ واحلد من الكوامث، 
__________ 

   "ICCD/COP(14)/12" :Report of the Evaluation Office. Note by the secretariatالوثي ئ  ا  انا  أي  (1)
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ال ائمرئ علرك  للحلرول خمصصرا   مسراما     نيويروم،، ،2019العام لألمل املتحدة   أيلول/سبتمرب 
 ،   مجلئ أموم، علك النال اإليكولوجيئ الربيئ واحللول الزماعيئ الذكيئ ابلرتكيزالطبيعئ، 

ويت ررمن النيصرر  ال ا رر  مررن  ررذ  الوثي ررئ حملررئ عامررئ عررن التعرراون  رر  اةسنياقيررئ وشررربكئ  -15
لنيصررر  ويتنررراول ا حنيررر  املررروامد، وعرررن مررردى إمحرررئ أف ررر   امسرررات اإلدامة املسرررتدامئ لألماضررري 

العةقئ    اإلدامة املستدامئ لألماضي ومنيا يل جديدة تشلئ   جمرال التكيرك ال رائل علرك ا  أي 
 الطبيعئ ال ائمئ علك لول احلالنال اإليكولوجيئ و 

 وي دم النيص  اوامس من  ذ  الوثي ئ اةستنتاجات والتوصيات  -16

لسياسررات   عررام  ممارسررات وطرا ررل ع ررل هيئررة التفاعررل بررني العلرروم وا -اثنياا  
 2019و 2018

، عمليررئ التجديرررد املتررردمض 13-م أ/19 امل ررر م حررددت جلنرررئ العلرررل والتكنولوجيررا، قوجررر  -17
  7واعتمررداا   اجتماعهررا    اختصاصررات اهليلررئ (2)لررذلبا  لع ررويئ  يلررئ التنياعرر ، ون حررت وف رر

ا  اسررتثنائيا  اوي ألديررد  ويتطلرر  جتديررد ع ررويئ اهليلررئ وفرر  الناررام التنرر2017كررانون األول/ديسررمرب 
دت فررررتة و  هنايرررئ املطررراب م رررد   مدسررره عامررران لعررردد مرررن أع ررراء اهليلرررئ ة يزيرررد عرررن  انيرررئ أع ررراء 

، وفر  2019-2018ع ويئ مخسئ أع اء وثةثئ م اقب  حرالي   صرومة اسرتثنائيئ لنيررتة السرنت  
  2017يلول/سبتمرب أ 5ما أوصك  ه مكت  جلنئ العلل والتكنولوجيا السا     اجتماعه   

،ل ت عمليات التعي   صومة متواةيئ   النيرتة ومن أج  جتديد ع ويئ  يلئ التنياع ، أ   -18
 ، ومش   لب ما يلي:2017كانون األول/ديسمرب   4سش ين الثاين/نوفمرب و 7   

ومد علرك  ،عراملي ةختيرام علمراء مسرت ل موجره علرك نطراق  ،ل  س شيحات (أ) 
 دولئ؛ 57من ا  س شيح 122 إث  

ومد علرك  ،ةختيرام املنامرات امل اقبرئ موجه علك نطاق عراملي ،ل  س شيحات ) ( 
 ؛س شيحا   12 إث  

عرا  ميثر    وسعير لتحديرد  موجهئ علرك نطراق إقليمري ،لبات س شيحاتس مخ )ض( 
 ك  منط ئ 

، قرررررري ل مكترررررر  جلنررررررئ العلررررررل 2017كررررررانون األول/ديسررررررمرب   7و  اجتمرررررراا ع  ررررررد    -19
لط ائررر  اةختيرررام ا  السرررالنيئ الرررذك  وف ررر لطلبرررات الرتشررري امل د مرررئ سلبيرررئ  الرتشررريحاتولوجيرررا والتكن
 اسنيرررر  عليهررررا، وأف ررررك  لررررب إىل اختيررررام سررررتئ علمرررراء مسررررت ل  جرررردد ومرررر اقبو  جديرررردين  الررررق

واكتملت ع ويئ  يلئ التنياع  ابختيام  ؤةء األع راء/امل اقب  اجلردد، إىل جانر  مخسرئ علمراء 
مررررن  4إىل اةختصاصررررات املن حررررئ لرررررهيلئ التنياعرررر ، وللني رررر ة ا  واسررررتناد املنررررا،   مشررررحتهلجرررردد 
، 13-م أ/19مرن امل ر م  4-2، وسصويبه،  صيغته املعدلرئ قوجر  الني ر ات 11-م أ/23 امل  م

 ما يلي:كأضحت ع ويئ  يلئ التنياع  مشكلئ  

__________ 

(2) <https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/inline-files/SPI%20Terms%20of%20Reference_ 

110717.pdf>  

https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/inline-files/SPI%20Terms%20of%20Reference_%0b110717.pdf
https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/inline-files/SPI%20Terms%20of%20Reference_%0b110717.pdf
https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/inline-files/SPI%20Terms%20of%20Reference_%0b110717.pdf
https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/inline-files/SPI%20Terms%20of%20Reference_%0b110717.pdf
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 األع اء اومسئ ملكت  جلنئ العلل والتكنولوجيا؛ (أ) 

 ء اختر ك  واحد منهل  ناء علك س شي  من املنط ئ الق ميثلها؛مخسئ علما ) ( 

عشررر ة علمررراء مسرررت ل  اخترررام ل مكتررر  جلنرررئ العلرررل والتكنولوجيرررا مرررن خرررةل  )ض( 
  دعوة منيتوحئ، م  م اعاة التواةن اإلقليمي وسواةن التدصصات؛

 مررن منامررات معنيررئمنامررئ  إىلواحررد مررنهل علررك األقرر  ينتمرري مخسررئ مرر اقب   )د( 
  املعنيئ، وواحد من إحدى منامات األمل املتحدة معنيئالتم  املدين، وواحد من منامئ دوليئ 

  آن  سعر   وةح  مكت  جلنئ العلل والتكنولوجيا التع يرد الرذي واجهتره املنرا،  لكري  -20
 املوجره علرك نطراق عراملي )أ( ،لر  الرتشريحات لتلبيئواةيئ، علماء ت  سياق عمليات مو واحد، 
،لر  الرتشريحات املوجره علرك نطراق إقليمري ةختيرام و) (  ،علمراء مسرت ل اختيرام  من أج 
عرن  سعلرن قوجبرهخيرام  استكشرابابلترااث إىل األمانرئ  املكتر  و،لر  كر  منط رئ   ميثلونعلماء 
بيرذ  ،منرا،  ميثلرونوعلمراء  علك نطاق عرامليعلماء مست ل   ةختيامواحد س شيحات  ،ل 

اإلقليميرررر  مررررن جمموعررررئ مشرررررتكئ مررررن امل شررررح  و  علررررك نطرررراق عررررامليمل شررررح  يتسررررت اختيررررام ا
واف ت األمانئ علك استكشاب اويامات املتاحرئ ملناقشرتها   الردومة ال ا عرئ عشر ة و  حات يالرتش

 للجنئ العلل والتكنولوجيا 

كررررررانون   7  اجتماعرررررره املنع ررررررد   ا  واعتمررررررد مكترررررر  جلنررررررئ العلررررررل والتكنولوجيررررررا أي رررررر -21
 شررررررأن س ررررررام  املصررررررا ،  عامررررررئ مدونررررررئ ل واعررررررد السررررررلو،، وسياسررررررئ 2017ول/ديسررررررمرب األ

  (3)لتعم   ا  يلئ التنياع  جلهود اةسصالواسرتاسيجيئ 
ويتشررام،   مةسررئ  يلررئ التنياعرر  مئرريس مكترر  جلنررئ العلررل والتكنولوجيررا وعررا  مسررت    -22

اةنتدرا   ا رذ ىوجر    لتكنولوجيراجلنرئ العلرل وا  مكتر  ا  ينتدبه أع اء اهليلئ وة يكون ع رو 
 اةجتماا السا   هليلئ التنياع   خةل 2018شباط/فرباي   15  

 2019-2018وامسكرررزت  امسرررات وأسرررالي  عمررر   يلرررئ التنياعررر  خرررةل فررررتة السرررنت   -23
أو أكثر   ف ير وان رل األع راء وامل اقبرون إىل  أف قئ العم  واةجتماعرات  جهود سبذل   إ،امعلك 
أنشرطئ التنسري  و ربتمج عمر  اهليلرئ لر  رداب الني عيرئاألمن أج  سناول لهيلئ الثةثئ ل قئ عم  من أف
وعملررت أف قررئ العمرر   ررذ    13-م أ/21ا ليررات العلميررئ األخرر ى، وفرر  امل رر م و هليلررئ  رر  االسررتئ 

 يلرررئ  حتررت قيررادة منس ورررر ك متشررامك  ومستشرررام واحررد علرررك األقرر  مرررن منامررئ م اقبرررئ  واجتمعررت
وجهررا  لوجرره خررةل جلسررات عمرر  خمصصررئ شررك لت  وأابنتاررام عرررب الوسررائ  اةفرتاضرريئ  لتنياعرر ا

(، 2018شررررررباط/فرباي   16-15لهيلررررررئ: اةجتمرررررراا السررررررا   )ل رررررروم أم عررررررئ اجتماعررررررات كاملررررررئ 
 27-25(، واةجتمرررررراا التاسررررررر  )2018سشرررررر ين األول/أكترررررررو    12-10واةجتمرررررراا الثرررررررامن )

 ( 2019آ /أغسطس  31ا العاش  )سيع د   (، واةجتما 2019شباط/فرباي  

وخطررئ لعملهرا،  ررا أدى إىل س ردا مررذك ات منيا يميررئ ا  أوليرا  ووضرعت أف قررئ العمر  هنجرر -24
اإلمشرادات  و  ضروء إىل األمانئ ةستع اضها واملواف ئ علك ختصيص موامد لألنشطئ املتعل ئ  را 

ك ات املنيا يميرررئ  رررذ  الط ي رررئ املثلرررك ، حرررددت املرررذ 12-م أ/9مرررن امل ررر م  2الررروامدة   الني ررر ة 
__________ 

(3) <https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/inline-files/SPI%20Communications%20Strategy_ 

110117_0.pdf>  

https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/inline-files/SPI%20Communications%20Strategy_%0b110117_0.pdf
https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/inline-files/SPI%20Communications%20Strategy_%0b110117_0.pdf
https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/inline-files/SPI%20Communications%20Strategy_%0b110117_0.pdf
https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/inline-files/SPI%20Communications%20Strategy_%0b110117_0.pdf
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)مثرر  سكليررك خبررر أو جمموعررئ مررن اورررباء و/أو سنارريل اجتماعررات للدرررباء و/أو ا  للم رري قرردم
سشررررجي  ع ررررد اجتماعررررات إقليميررررئ سنامهررررا املؤسسررررات أو الشرررربكات العلميررررئ اإلقليميررررئ( لتلبيررررئ 

 املتطلبات املتعل ئ ابملعامب 

أصررررردمت  يلرررررئ التنياعررررر  ثةثرررررئ س رررررامي  س نيرررررئ  ،2019-2018فررررررتة السرررررنت   وخرررررةل -25
ال ئيسررريئ واويرررامات السياسررراسيئ  امل رررام سرررايفت     (4)ومررروجزات علميرررئ وسياسررراسيئ م سبطرررئ  رررا

وسشرررج  اختصاصررررات   ICCD/COP(14)/CST/3و ICCD/COP(14)/CST/2 ت املنيصرررلئ   الرررروثي 
لميرئ سسرتند إىل أعمرال الت يريل الرق س رطل   يلئ التنياع  األع اء وامل اقب  علك إعداد منشومات ع

 سررا ل أع رراءو  عمرر  اهليلررئ   رر تمج طلرر  كنررواسج   إ،ررام ررا اهليلررئ، مغررل أن سلررب املنشررومات   س  
كانرررت ا   منشررروم  14   2019-2018فررررتة السرررنت  خرررةل  احلررراليون والسرررا  ون وم اقبو رررا اهليلرررئ

منشررومات  4لميررئ منيه سررئ، إضررافئ إىل شرر ت   جمررةت علنارر اء ون  مررن جانرر  ا موضرر  اسررتع ا 
مرن إصردام خراك مكرر   ا  جرزء وشرك  عردد مررن سلرب املنشرومات النار اء  مشلهرا اسرتع ا أخر ى 

Environmental Science & Policy سد وم األماضري نشر سه اللرئ العلميرئأث  ملوضوا حتييد 
وسر د   (5)

 قائمئ  ذ  املنشومات   م ف   ذ  الوثي ئ 
أف قرررئ و يلرررات علميرررئ دوليرررئ أخررر ى سعرررت    رررا   ئسرررت  أعمرررال يلرررئ التنياعررر    وأسرررهمت -26

العلمري لت ييمرات النار اء ، ومش   لرب اسرتع ا  أو سعاونت معها التصح  وسد وم األماضي واجلنياب
مواضررررريعيئ وس رررررامي  مئيسررررريئ أخررررر ى أمزارررررا  رررررذ  ا ليرررررات العلميرررررئ )مرررررا جمموعررررره  انيرررررئ استع اضرررررات 

، أجرر ت  يلررئ 13-م أ/22و 13-م أ/21 ينامل رر م  قوجرر ك ،لرر  مررن األ،رر اب و نرراء علرر خمتلنيررئ( 
التنياع  حتليةت إضرافيئ للم رام  ال ئيسريئ  ات الصرلئ ابةسنياقيرئ الرق ومدت    رذ  الت رامي ، و رو 

وخررةل فرررتة السررنت ،   ICCD/COP(14)/CST/4لت   الوثي ررئ ص ررمررا أدى إىل م رتحررات سياسرراسيئ ف  
ا  مرن العةقرات ال مسيرئ مر   رذ  ا ليرات العلميرئ، وف را  لتنياع ، ابلتعاون م  األمانئ، مزيدأقامت  يلئ ا

  13-م أ/19لطل  األ، اب الوامد   امل  م 

علررررك سسررررهي  اةسصررررال  رررر   2019-2018وعملررررت األمانررررئ خررررةل فرررررتة السررررنت   -27
يلررئ التنياعرر  وشرر كائها     سررياق سنرراول أمرروم  ات صررلئاةسنياقيررئ وأصررحا  املصررلحئ ا خرر ين 

وعرررري جهررررات الوصرررر  الو،نيررررئ، وم اسررررلي العلرررروم   ررررذل جهررررود إل كرررراء ومررررن  لررررب العلميرررر  
 املتاحرررئوالتكنولوجيرررا، واوررررباء املررردمج    قائمرررئ اةسنياقيرررئ  نيررر ك استع اضرررات الناررر اء العلميرررئ 

مب وخرربات إشر ا،  رؤةء وأصرحا  املصرلحئ ا خر ين  رن هلرل معرا، و للدرباء مرن مجير  البلردان
-سررد وم األماضرري   إمرراة است صرراء عرررب اإلنرتنررت   سشرر ين الثرراين/نوفمرب أثرر    جمررال حتييررد 

سرررا ل    لرررومة اةسرررتنتاجات والتوصررريات الررروامدة    و رررو مرررا، 2018كرررانون األول/ديسرررمرب 
 وعملت األمانئ م   يلئ التنياع  من أجر  إ،رةق مدونرئ "مرن  ICCD/COP(14)/CST/2 الوثي ئ

لعلمررراء واوررررباء واملهنيررر  لكررري ألكرررن ااةسنياقيرررئ، الرررق ص رررم مت    إ،رررامالعلررروم إىل السياسرررات" 
وواضررعي السياسررات والصررحنيي  مررن س اسررل وجهررات نارر  ل وخرررباال وأفكررام ل مرر  أصررحا  

   (6)املصلحئ ا خ ين   اةسنياقيئ

__________ 

(4) <https://knowledge.unccd.int/science-policy-interface/spi-publications>  
(5) <https://knowledge.unccd.int/science-policy-interface/spi-publications>  

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

https://knowledge.unccd.int/science-policy-interface/spi-publications
https://knowledge.unccd.int/science-policy-interface/spi-publications
https://knowledge.unccd.int/knowledge-products-and-pillars/unccd-science-policy-blog
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اعرر  جلميرر  سوصرريات ومررن خررةل  ررذ  املمامسررات و، ائرر  العمرر ، اسررتجا ت  يلررئ التني -28
  س  يرررر  مكترررر  ا  واملوث ررررئ أي رررر ICCD/COP(13)/CST/6الت يرررريل اوررررامجي املنيصررررلئ   الوثي ررررئ 

 ( ICCD/COP(14)/12الت ييل التا   لةسنياقيئ )

 نشر املعارف ذات الحتلة من خالل القطب املعر  تتفايية التحتةر -اثلثاا  

ي أ ،لرر    الرردومة اوامسررئ عشرر ة للجنررئ ، الررذالتصررح  يهرردب ال طرر  املعرر   ةسنياقيررئ -29
استع ا  سننييذ اةسنياقيئ، إىل مجلئ أموم منهرا سوسري  نطراق  امسرات اإلدامة املسرتدامئ لألماضري 

م ال طررر  و ا وسعزيررز املعررامب واملهررامات العلميررئ والت نيررئ ألصرررحا  املصررلحئ   اةسنياقيررئ  وقررد ، رر
املعامب جلمي  أصحا  املصلحئ   اةسنياقيرئ مرن  ئ واحدة لتلبيئ احتياجات س اسلابعتبام  منص  

خررةل م رر   ترروى خمتلررك شرر كاء املع فررئ ودمررج األدوات واملنتجررات املع فيررئ الررق ،ررومت   إ،ررام 
األماضري( وخمتلرك  املتعل   تحييد أث  سرد وم يلئ التنياع  )قا    لب اإل،ام املنيا يمي العلمي 

 مبادمات اةسنياقيئ 

، إ  يتررري  املعلومرررات التصرررح  املعررر   ص رررل  املوقررر  الشررربكي ةسنياقيرررئ  ال طررر  ويشرررك   -30
عةمررئ امسيررئ وأمح ال طرر    (7)الداعمررئ واألسررا  العلمرري للم ررام  ال ئيسرريئ املدمجررئ   املوقرر 

إىل مجيرر  جهررود اةسنياقيررئ ال اميررئ إىل إمحررئ ال رردمات واملعررامب  موحررد  إجيرراد وصررول  تسررايف
 نهائي  والبياتت للمستددم  ال

 من األجزاء التاليئ:ا  ويتكون ال ط  املع   حالي -31

 يلرررئ التنياعررر ، الرررق أضرررحت ا ن مع وضرررئ  ط ي رررئ  لنرررواسج الموعرررئ الكاملرررئ (أ) 
سنياعليئ،  ا يتي   صرومة ميسر ة م ر  املكروتت املدتلنيرئ للنرواسج املع فيرئ هليلرئ التنياعر  ابملعلومرات 

 الصلئ من ال ط  املع  ؛ املواضيعيئ واألقسام األخ ى  ات

ابنتاام إىل املنشومات  ات   داث   ، قا يتي  وصوة  اإللكرتونيئ لةسنياقيئ املكتبئ ) ( 
 الصلئ؛

 يتيحهرررا يرررربة فررر ك  نررراء ال ررردمات الرررقبنررراء ال ررردمات، الرررذي ل حيرررز خمصرررص )ض( 
 مجي  أ اء العا ؛  أصحا  املصلحئ 

ابلتعررراون مررر  شررربكئ  ، الرررق س تررراحألماضررريأف ررر   امسرررات اإلدامة املسرررتدامئ ل )د( 
 حني  املوامد؛

 ؛العامليئاألماضي منشوم سوقعات  )ه( 

 عمليئ حتديد أ داب حتييد أث  سد وم األماضي؛لساسيئ األ علوماتامل )و( 

لمعلومررات ال ط يررئ  ات الصررلئ، قررا    لررب  رر امج العمرر  ل الموعررئ الكاملررئ )ة( 
حتييررد أثرر  سررد وم األماضرري )قررا    لررب مرروجز لأل ررداب  جديررد  شررأن أ ررداب وقسررلالو،نيررئ، 
__________ 

 ICCD/COP(14)/4: “Report on progress in the implementation of the UNCCDانارر  أي ررا الوثي ررئ  (7)

communication plan and the United Nations Decade for Deserts and the Fight against Desertification 

(2010–2020)”  
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الطوعيرررئ لتحييرررد أثررر  سرررد وم األماضررري الرررق اعتمرررداا البلررردان، والت  يررر  الرررو،   شرررأن حتييرررد أثررر  
سد وم األماضي، والترزام البلرد  تحييرد أثر  سرد وم األماضري(، واملروجزات ال ط يرئ لعمليرئ حتييرد أثر  

 (؛موجزا   تان الق أعد  سد وم األماضي )  حالئ البلد

أومدسررره  مرررا إىلا  ، اسرررتنادت اسرررل املعرررامبلنارررل علرررك  املشرررتملئقواعرررد البيررراتت  )ح( 
   إ،ام اةسنياقيئ؛ من معلومات اإل ةنالبلدان األ، اب 

 البلدان األ، اب؛ امل شح  منقائمئ اورباء  )ط( 

ق صممت لكري ستري  مدونئ "من العلوم إىل السياسات"   إ،ام اةسنياقيئ، ال )ي( 
للعلمرررراء واورررررباء واملهنيرررر  وواضررررعي السياسررررات والصررررحنيي  س اسررررل وجهررررات نارررر  ل وخرررررباال 

وصررول وسرريلئ سترري  ا  واملدونررئ  رري أي رر وأفكررام ل مرر  أصررحا  املصررلحئ ا خرر ين   اةسنياقيررئ 
 ةسنياقيئ إىل اجلمهوم العام والتوعيئ    ا   ددة  ات أيفيئ ا

املع فيرررررئ  النرررررواسجملواضررررريعي لل طررررر  املعررررر   ذجيررررراد موا ررررر   ررررر   رررررذ  ويسرررررم  الرررررنهج ا -32
اإلدامة املسرررتدامئ  إسرررهامفعلرررك سررربي  املثرررال، ي سرررتددم س  يررر   يلرررئ التنياعررر  املعنرررون " املدتلنيرررئ 

" كررأداة األم علررك  ئ ائمررال هالتكيهررك مرر  سغررر املنرراخ والتدنييررك منرر مرراح إجرر اءاتلألماضري   
مرن قاعردة  يراتت شربكئ ا  إىل  امسات اإلدامة املستدامئ لألماضي انطةقرمع فيئ لتيسر الوصول 

 حني  املوامد ومصادم أخ ى 
حزمرئ اةسنياقيرئ ألدوات التصردي للجنيراب، ا  ، أ،ل  ال طر  املعر   أي ر2019و  عام  -33

الرررق س رررل عناصررر  متاحرررئ   ال طررر  املعررر   وستررري  الوصرررول إىل األدوات الرررق ،وم رررا الشررر كاء أو 
وأ عررردت حزمرررئ أدوات التصررردي للجنيررراب مرررن أجررر  دعرررل مبرررادمة  مت ابلتعررراون مررر  الشررر كاء ، رررو ا 

مكافحررئ اجلنيرراب، ابلتعرراون الوثيررر  مرر  منامررئ األغذيررئ والزماعرررئ لألمررل املتحرردة، والشرر اكئ العامليرررئ 
 ،يلررئللميررا ، وامل كررز الررو،  للتدنييررك مررن اجلنيرراب التررا   جلامعررئ نرباسرركا، وم كررز خررربات امليررا  والب

للميرررا  )دي إسررر  آي(،   كيرررئاملنبثررر  عرررن شررر اكئ  ررر   ررر تمج األمرررل املتحررردة للبيلرررئ واملؤسسرررئ الدام
   (8)واملنامئ العامليئ لألمصاد اجلويئ

التاليرئ، قررا يتماشرك مرر   ئالثةثر احملرراومحزمرئ أدوات التصرردي للجنيراب حرول  وص رم مت -34
 : (9)سهوإدام  إ،ام سياسات مواجهئ اجلنياب والتكيك معه

 مصد اجلنياب واإلنذام املبك ؛ (أ) 

  جلنياب؛ا جوان  ال عك حيالس ييل  ) ( 

 سدا ر ختنييك خما،  اجلنياب  )ض( 

، و امسرات ف رلك، وسرائ  ستري وس ل حزمرئ أدوات التصردي للجنيراب قواعرد  يراتت  -35
تدنييررك مررن لمررن أجرر  اوأسررالي ، وأدلررئ، وجمموعررات  ياتسيررئ، ومعررامب ميكررن للبلرردان سعميمهررا 

أداة مبسرطئ لردعل اخترا  ال ر ام  وميكرن الوصرول إىل الوسرائ  املتاحرئ مرن خرةل اجلنيراب  أتثرات
 جمزوءة أسللئ وأجو ئ عرب اإلنرتنت من خةل   نيع  س  

__________ 

 "  متا عئ أ،  السياسات وال  ا  املواضيعيئ: اجلنياب: "ICCD/COP(14)/16الوثي ئ  انا  أي ا   (8)

  ICCD/COP(13)/19كما ومد   الوثي ئ  (9)
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وابلتعررراون مررر  شررر كاء آخررر ين، قررراد م كرررز خرررربات امليرررا  والبيلرررئ، املنبثررر  عرررن شررر اكئ  ررر   -36
للميا  )دي إس  آي(، سطوي  أداة س كز علك نارل  الدام كيئملؤسسئ   تمج األمل املتحدة للبيلئ وا

ويتري   لرب  األول مرن حزمرئ األدوات  احملروممصد اجلنياب واإلنذام املبكر ، و ري أداة مدجمرئ   
سهولئ الوصول إىل عدد كبر مرن الموعرات البياتسيرئ املكانيرئ املوضروعئ م رن سصر ب املسرتددم 

 آين واحملدثئ وف  م  شبه 

ررن اهليكرر  احلررااث لل طرر  املعرر   لةسنياقيررئ األمانررئ مررن سطرروي  ودمررج حزمررئ أدوات  -37 ومك 
 النررواسجأوجرره رةم  رر  خمتلررك  أوجررد و ررو مرراالتصرردي للجنيرراب  صررومة ستسررل  نيعاليررئ التكلنيررئ، 

لرق جير ي املع فيئ ا النواسجومن شأن  توق  سطوي  ا   املست ب  املع فيئ املتاحئ ابلنيع  وسلب الق ي  
  حزمررئ أدوات  ،مررثة   ،فيمررا يتصرر  ابجلنيرراب   إ،ررام  يلررئ التنياعرر  أن سصرر ا  حاليررا سطوي  رر

 أخ ى من ال ط  املع    أقسامالتصدي للجنياب وكذلب   

ةوام ررا ليصرر  فرر ادى امسنيرر  عرردد ، 2016ومنررذ إ،ررةق منصررئ ال طرر  املعرر     عررام  -38
  (10)شه    ةائ   10 000 إىل

 1الشك  
 الزوار شهريا ارادى عدد 

 
 

__________ 

  <Google Analytics: Unique users per month for <http://knowledge.unccd.intالت ردي ات مسر اة مرن  (10)
سر  األشرداك الرذين يتصررنيحون املوقر  عردة مرر ات   اليروم أو الشره  كنيرر ادى ةوام للموقر   وألثر  األعررداد    

  Google Analyticsس دي ات مست اة من 
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 إىل ساتل ممارسات اإلدارة املستدامة لألراض  الوصولإمكانية  -اا رابع 

إمحررررئ   ا  مئيسرررريا  مامسررررات اإلدامة املسررررتدامئ لألماضرررري دوم املعررررامب املتعل ررررئ قسررررؤدي  -39
العديررد مررن املواضرري  الررق يغطيهررا ال طرر  املتوخرراة   للحلررول امليدانيررئ  املواكرر  التوجيرره العملرري
 الرق ستنراولمرؤأل  األ،ر اب  م ر ماتد عليره   العديرد مرن ، و و أمر  ش رد  التصح  املع   ةسنياقيئ

و  الوقررررت الرررر ا ن،  ترررر  موضرررروا اإلدامة  سنياعرررر  العلرررروم والسياسررررات وس اسررررل املع فررررئ  مسررررألئ
 شررري   إ،رررام واضررري ق كمرررا يررر سب   ال طررر  املعررر   لةسنياقيرررئ،  ا  ابمة ا  املسرررتدامئ لألماضررري حيرررز 

حاجرئ إىل مزيرد مرن العمر  ل رمان التوافر  مر   ولعر   رئ  يردعل سناوهلراا  ويشرك  أساسراةسنياقيئ 
 حللول واملبادمات املماثلئ امل رتحئ قوج  اسنياقيات ميو األخ ى ا

ومن أج  س اسرل معرامب اإلدامة املسرتدامئ لألماضري، ستعراون أمانرئ اةسنياقيرئ مر  شربكئ  -40
قاعدة  ياتت حني  املوامد لت شبكئ   وكجزء من  ذا التعاون، فع  2014حني  املوامد منذ عام 

إىل ال الررر  الرررذي نر   ررر  وفررر  ا  املسرررتدامئ لألماضررري، اسرررتناد جديررردة خمصصرررئ ملمامسرررات اإلدامة
 املةحاات الوامدة من األ، اب   الدومة الثالثئ عش ة ملؤأل  األ، اب 

، دعرررررت أمانرررررئ اةسنياقيرررررئ مجيررررر  جهرررررات الوصررررر  التا عرررررئ 2018و 2017و  عرررررامي  -41
مرن خرةل نارام ا  نهرا سرا    لةسنياقيئ إىل حتديذ  امسات اإلدامة املسرتدامئ لألماضري الرق أ لر  ع

اةستع ا  والت ييل، والق أضحت ا ن مدمجرئ   قاعردة  يراتت شربكئ حنير  املروامد، وقردمت 
، كانررت قاعرردة 2019و  أ م/مررايو  إىل البلرردان عنررد الطلرر      ررذا الصرردد األمانررئ مسرراعدة

املطب رئ لألماضري  امسئ من  امسات اإلدامة املستدامئ  1969معامب شبكئ حني  املوامد س ل 
وسرررريلئ  1065 يشررررم   لرررربمررررن مسررررتددمي الشرررربكئ ) 392ملررررا أومد  ا  ، وف رررر لرررردا   131  

 443إلدامة املستدامئ لألماضري، ولا  هنج 461إلدامة املستدامئ لألماضي، وسكنولوجيئ متعل ئ اب
وسرررررجلت قاعررررردة البيررررراتت منرررررذ إ،ةقهرررررا    مدمجرررررئ   نارررررام اةسرررررتع ا  والت يررررريل(  امسرررررئ 

   (11)دولئ خمتلنيئ 193من ا  مشلت ةوام ة مة  53 420عدد ة مات  ل   2016آ /أغسطس 
للتعرراون  رر  أمانررئ اةسنياقيررئ وشررربكئ  (12)سوصرريات منبث ررئ عررن س يرريل خررامجي و  ضرروء -42

 ذا التعاون، م  الرتكيرز علرك دوم الشربكئ   ألكر  األ،ر اب   سوسيحني  املوامد، سعتزم األمانئ 
  مهيكلئمن س اسل معامب اإلدامة املستدامئ لألماضي  ط ي ئ 

العلميرررئ مرررن خرررةل ال طررر  املعررر    املعرررامبعلرررك أن إمحرررئ  13-م أ/8ويرررنص امل ررر م  -43
 وسعزيررررزمئ لألماضرررري مامسررررات اإلدامة املسررررتداق اةمس رررراءإىل  ،دب،   مجلررررئ أمرررروماررررينبغرررري أن 

وسشررك   امسرررات اإلدامة  املعررامب واملهررامات العلميررئ والت نيررئ ألصرررحا  املصررلحئ   اةسنياقيررئ 
املستدامئ لألماضي املدمجئ   قاعردة  يراتت شربكئ حنير  املروامد مسرايفئ جو  يرئ   جممر  مر  

خرررةل مرررن نياقيرررئ جلميررر  أصرررحا  املصرررلحئ   اةس و ررري متاحرررئ، املتعل رررئ  رررذا الرررالملعرررامب ا
 ال ط  املع   

، إىل األمانرئ أن 13-م أ /9وعةوة علرك  لرب، ،لر  مرؤأل  األ،ر اب، قوجر  م ر م   -44
مررن سعمرر  علررك  نرراء وسعزيررز التعرراون مرر  كيرراتت األمررل املتحرردة األخرر ى وأمرراتت اسنياقيررات ميررو 

__________ 

  WOCAT <http://qcat.wocat.net>, May 2019املصدم:  (11)
  "ICCD/COP(14)/12" :Report of the Evaluation Officeالوثي ئ  انا  أي ا   (12)
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ت التصررررردي وأ دمجرررررت   حزمرررررئ اةسنياقيرررررئ ألدوا دعرررررل سررررردا ر ختنييرررررك خمرررررا،  اجلنيررررراب أجررررر  
و لرب للجنياب، الق  ي جزء من ال ط  املع   لةسنياقيئ، أف    امسات شبكئ حني  املوامد 

املمامسرات واألمثلرئ  إىل جانر ضمن ال كن الثالذ املتعل   تدا ر التدنييك مرن خمرا،  اجلنيراب )
ل املتحرردة املعررامب الررق ي رردمها الشرر كاء ا خر ون، مثرر  منامررئ األغذيررئ والزماعررئ لألمررغر را مررن و 

 واملنامئ العامليئ لألمصاد اجلويئ( 

، والتعررراون مررر  شررربكئ حنيررر  املررروامد وغر رررا مرررن هليلرررئ التنياعررر املع فيرررئ  النرررواسج و ني ررر  -45
ومرر     ال طرر  املعرر   لةسنياقيررئ ا  ابمة ا  املصررادم، أضررحت اإلدامة املسررتدامئ لألماضرري حتترر  حيررز 

اةسسرراق   الررنهج مرر  مرا جيرر ي علررك صررعيد حاجرئ إىل مزيررد مررن العمرر  ل رمان  لعرر   ررئ لرب، 
يتصررر  قواضررري  اسنياقيرررات ميرررو األخررر ى والشررر كاء ا خررر ين املعنيررر ، وعلرررك وجررره التحديرررد فيمرررا 

التكيرررررك ال رررررائل علرررررك الرررررنال اإليكولوجيرررررئ، واحلرررررد مرررررن خمرررررا،  الكررررروامث ال رررررائل علرررررك الرررررنال 
تنرروا البيولرروجي واسنياقيررئ األمرررل اإليكولوجيررئ، واحللررول ال ائمررئ علررك الطبيعررئ،   سرررياق اسنياقيررئ ال

  )اةسنياقيئ اإل،اميئ( املتحدة اإل،اميئ  شأن سغر املناخ

 2الشك  
تردهور األراضر  والتيفيرن مرن سثرر من شأن اإلدارة املستدامة لألراض  سن تسرهم   لييرد 

اجلفاف، والتكيرن القرا م علرل الرنإلم اإلوكولوجيرة، وا رد مرن كراطر الكروارع القرا م علرل 
 بيعةالنإلم اإلوكولوجية، وا لول القا  ة علل الط

 

  دومسرره ال ا عررئ عشرر ة املنع رردة   واعتمررد مررؤأل  األ،رر اب   اسنياقيررئ التنرروا البيولرروجي  -46 
لتكيرررك واحلرررد مرررن ا عمليرررات املبررراد  التوجيهيرررئ الطوعيرررئ لتصرررميل 2018سشررر ين الثررراين/نوفمرب 

ررج كليررئ سسررد  التنرروا  الررق ،(13)علررك الررنال اإليكولوجيررئ ال ائمررئخمررا،  الكرروامث  سعرر  ب أهنررا هن 
الترررررأثرات والكررررروامث امل سبطرررررئ  دامة خمرررررا، إلالبيولررررروجي ووخائك/خررررردمات الرررررنال اإليكولوجيرررررئ 

التكيررك واحلرررد مرررن عمليرررات لتعمرريل م اعررراة ا  وست رررمن املبررراد  التوجيهيررئ الطوعيرررئ إ،رررام  ابملنرراخ 
علك النال اإليكولوجيئ   خط  التنميئ واوط  ال طاعيرئ، قرا    لرب  ال ائمئخما،  الكوامث 

 احل  ي  وأالسياق ال ينيي  سواء  استددام األماضي، 

__________ 

-https://www.cbd.int/doc/decisions/cop> ملرررررررؤأل  األ،ررررررر اب   اسنياقيرررررررئ التنررررررروا البيولررررررروجي: 14/5امل ررررررر م  (13)

14/cop-14-dec-05-en.pdf>  

 احللول ال ائمئ 
علك الطبيعئ

واحلد من  التكيك
خما،  الكوامث 

علك  انال ائم
النال اإليكولوجيئ

حتييد أث  سد وم األماضي 
وختنييك اجلنياب

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-05-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-05-en.pdf
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إضررافئ إىل  لررب، فنيرري إ،ررام  رر تمج عمرر  نررروي  شررأن أتثرررات سغررر املنرراخ وال ا ليررئ و  -47
ررج التكيررك  عررن للتررأث   رره والتكيررك معرره، ، لرر  إىل أمانررئ اةسنياقيررئ اإل،اميررئ جتميرر  معلومررات هن 

وقرررد مج  عرررت  رررذ  الرررن هج ا ن   قاعررردة  يررراتت ضرررمن  وا رررئ  ال ائمرررئ علرررك الرررن ال اإليكولوجيرررئ 
 سردمض فيهرا  الت رامي  التولينييرئ لةسنياقيرئ اإل،اميرئ، الرق  وجير ي سوثي هرا دوم    (14)تكيكمعامب ال
مبررادمات التكيررك ال ررائل علررك الررنال اإليكولوجيررئ   التدنييررك مررن سغررر املنرراخ  ني رر   مسررايفئ

  (15)خنيض صا  اةنبعااثت الناجتئ عن سد وم الناام اإليكولوجي وسعزيز احتجاة الك  ون

، أدمض مررررررؤأل  األ،رررررر اب العامرررررر   وصررررررنيه اجتمرررررراا 2018كررررررانون األول/ديسررررررمرب و    -48
سسرردر احللررول ال ائمررئ موضرروا  ،(16)1-م أ ت/18 امل رر ماأل،رر اب   اسنيرراق ابميررس، قوجرر  

علرك الطبيعرئ ألغر ا  التكيررك مر  سغرر املنرراخ ضرمن املعلومرات الررق ينبغري أن س ردمها األ،رر اب 
 من اسنياق ابميس  7 ا قوج  املادة  شأن إج اءات التكيك الق ستدذ

هج ال ائمئ علك النال اإليكولوجيرئ   احلرد لنه وومدت إشامة إىل موضوا اةستنيادة من ا -49
إ،ررررام سررررينداي للحررررد مررررن خمررررا،  مررررن  )ن(30)د( و28  الني رررر سضررررمن مررررن خمررررا،  الكرررروامث 

  (17)2030-2015الكوامث للنيرتة 

   2019لعام لألمرل املتحردة   أيلول/سربتمرب سيست يك األم  ا وإضافئ إىل  لب، -50
للحلررول ال ائمررئ علررك الطبيعررئ، ا  صدص  ر  مررا  مسررام  ن، الررق ست ررم  (18)نيويرروم، قمررئ العمرر  املنرراخي

ركز علك مجلئ أموم منها النال اإليكولوجيئ ال ائمئ علرك الغراابت واألماضري، والزماعرئ الذكيرئ، س
احللرررول ال ائمرررئ علررك الطبيعرررئ كررر  مرررن الصررر   مسرررام وسررريتوىل قيررادة  (19)وحلررول الرررنال الغذائيرررئ

 للبيلئ  األمل املتحدة ونيوةيلندا وسيدعمه   تمج

د أهنرا من سسعئ مسامات مرتا طرئ حترد  ا  واحد   مسام احللول ال ائمئ علك الطبيعئويشك   -51
 لصرعيدعلرك ا مرن انبعرااثت غراةات الدفيلرئ وة دة العمر  حلرد  ستري  اسنطوي علك إمكانيات عاليئ 

ك وال ردمة علرك التحمر ، وابلترااث املسرايفئ   حت ير  اهلردب العرام املتمثر  التكي   من أج العاملي 
وسريتناول مروجز سعرد  ال ةسرئ  سننييرذ اسنيراق ابميرس  صرو    ة دة الطموح وحنيز سس ي  العمر 

ملتحردة امل ري ومن املتوق  أن سدعل مناومئ األمرل ا تع     ال مئ ساملبادمات واةلتزامات الق 
ملرؤأل  أ،ر اب اةسنياقيرئ اإل،اميرئ  25ق رتحات ال مئ وإدماجها   العمليئ املؤديئ إىل الدومة ا  قدم

 وما  عد ا 

__________ 

  <https://unfccc.int/topics/resilience/resources/adaptation-databases>انا   (14)
انا : عمليات ختطي  التكيك وسننييذ  وس ييمه الق ستناول الرنال اإليكولوجيرئ وجمراةت مرن قبير  املروامد املائيرئ،  (15)

  FCCC/SBSTA/2017/3انا : 
امل فرررررر : الط ائرررررر  واإلجرررررر اءات واملبرررررراد   - 1-م أ ت/18، امل رررررر م FCCC/PA/CMA/2018/3/Add.2انارررررر :  (16)

 .ئ اواصئ ذ،ام شنيافيئ اإلج اءات والدعلالتوجيهي

(17) <https://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf>  
(18) <https://www.un.org/en/climatechange/>  
 Information Note on the 2019 Climate Action Summit of the Secretary-Generalاملصرردم: (19)

<https://www.un.org/en/climatechange/assets/pdf/Information_Note_Climate%20Summit_20Mar2

019.pdf>  

https://unfccc.int/topics/resilience/resources/adaptation-databases
https://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://www.un.org/en/climatechange/
https://www.un.org/en/climatechange/assets/pdf/Information_Note_Climate%20Summit_20Mar2019.pdf
https://www.un.org/en/climatechange/assets/pdf/Information_Note_Climate%20Summit_20Mar2019.pdf
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 ، أعرررد ت  يلرررئ التنياعررر  س  يررر ا  2019 - 2018فررررتة السرررنت   عمررر   ررر تمج و  إ،رررام -52
ماضرري: مبرراد  سوجيهيررئ لت رردي  النيوائررد الك  ونيررئ ملمامسررات اإلدامة املسررتدامئ لأل حت يرر " معنرروت  

تحييرررررد أثررررر  سرررررد وم وال صرررررد املتعل رررررئ  التدطررررري  عمليرررررات لرت رررررئ   سرررررياق لالك  رررررون الع ررررروي 
ويشررد د الت  يرر  علررك أن   ICCD/COP(14)/CST/2 األماضرري"، الررذي يرر د سوليررك  شررأنه   الوثي ررئ

ت اإلدامة املسرررررتدامئ ج وسكنولوجيرررررااألداة ال ئيسررررريئ لتحييرررررد أثررررر  سرررررد وم األماضررررري ستمثررررر    هن  ررررر
سرررردخةت قائمررررئ علررررك اإلدامة  ايلررررئإمشررررادات عمليررررئ لرررردعل ي مرررري إىل س رررردا لألماضرررري، كمررررا 

 املستدامئ لألماضي سكني  احلنياظ علك خمزوتت الك  ون الع وي للرت ئ وسعزيز ا 

وسنطرروي سكنولوجيررات اإلدامة املسررتدامئ لألماضرري علررك مررزا  ميكررن أن سسررهل   فوائررد  -53
  حتييررد أثرر  سررد وم األماضرري وميكنهررا ا  مئيسرريا  فرراإلدامة املسررتدامئ لألماضرري سررؤدي دوم  دة متعررد

(  2020اإلسهام   حت ي  أ داب آيتشي للتنوا البيولوجي )إ،ام التنوا البيولوجي ملا  عد عرام 
وخطرررر  التكيررررك الو،نيررررئ للبرررردان ا  املسررررايفات احملررررددة و،نيرررر حت يرررر    سصرررر كمررررا ميكنهررررا أن 

احللرررررول ال ائمرررررئ علرررررك اعتمررررراد حلرررررول الك  رررررون و   اةسنياقيرررررئ اإل،اميرررررئ، مرررررن خرررررةل األ،ررررر اب 
 التكيك م  سغر املناخ  سياق   الطبيعئ

ك ال ررررائل علررررك الررررنال اإليكولوجيررررئ، و  حرررر  أن اإلدامة املسررررتدامئ لألماضرررري، والتكي رررر -54
ست را،  ئمرئ علرك الطبيعرئ واحللرول ال ا واحلد من خما،  الكروامث ال رائل علرك الرنال اإليكولوجيرئ،

عرردد مررن األ ررداب والعناصرر  املشرررتكئ، فررتن استكشرراب وسوثيرر  ال واسررل املشرررتكئ  ينهررا مررن   
شأنه أن يسهل   حت ي  التآةم    اسنياقيات ميو، خاصئ إ ا مرا سسرت التوفير   ر  سكنولوجيرات 

اضررري الرررق يررر وض هلرررا   وأف ررر   امسرررات اإلدامة املسرررتدامئ لألماضررري واحللرررول ال ائمرررئ علرررك األم 
مبرررررادمات التكيرررررك ال رررررائل علرررررك الرررررنال اإليكولوجيرررررئ، واحلرررررد مرررررن املدرررررا،  ال رررررائل علرررررك الرررررنال 

ضرررمن إ،ررررام عمليررررات اسنياقيرررئ مكافحررررئ التصررررح   اإليكولوجيرررئ، واحللررررول ال ائمرررئ علررررك الطبيعررررئ
 واسنياقيئ التنوا البيولوجي واةسنياقيئ اإل،اميئ 

  أن سعمررر  مررر  خمتلرررك شررر كاء املع فرررئ   إ،رررام اةسنياقيرررئ وميكرررن ألمانرررئ اسنياقيرررئ التصرررح -55
 رذ  ال ييرئ   لرومة مرن أجر اإل،اميئ، واسنياقيئ التنوا البيولوجي، وال ط  املع   ةسنياقيرئ التصرح  

املشرتكئ   م  معامب اإلدامة املستدامئ لألماضي، و لب من خةل مجلئ أموم من  ينها ضمان 
السياسراسيئ  - العلميرئدوات األ وسعزيز را مرن خرةل رذ  احللرول وجود اسساق وسروايم   سصرنيك 
 وال ط  املع   ةسنياقيئ التصح  

 اتستنتاجات والتوصيات خامساا  

بعد النإلر   متامني هذه الوثيقة، والتقدم احملرز   تطوور القطب املعر  لالتفايية  -56
نررة العلررم والتكنولوجيررا تررود و  نشررر ساتررل ممارسررات اإلدارة املسررتدامة لألراضرر ، لعررل جل

 التوصية ابلعناصر التالية لينإلر ايها مؤمتر األطراف، وخيلص بشأهنا إىل ما ول :

والحرررر  مررررر التقرررردور األداة اجليررررد لرررررهيئة التفاعررررل   تنفيررررذ بررررر م  ع لهررررا  )أ( 
 والتقدم الكبري الذي سحرزته اهليئة صوب لقيل األهداف احملددة هلا؛ 2019-2018 للفرتة

والحررر  سوتررراا مرررر التقررردور الع رررل الرررذي سطزتررره األمانرررة بشرررأن تطررروور وتعهرررد  ) ( 
خرررردمات تقاسررررم املعررررارف   إطررررار اتفاييررررة التحتررررةر، والتوسرررر    تقاسررررم املعررررارف العل يررررة 
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تفاعررل بررني العلرروم والسياسررات مررن خررالل بلررة سمررور مررن بينهررا إ حررة الوصررول إجيرراد و  والتقنيررة،
 بلورها هيئة التفاعل ومواصلة تطوور القطب املعر  تتفايية التحتةر؛ت امليسر إىل املعارف اليت

وقررررر ابجلهررررود املتواصررررلة الرررريت تبررررذهلا األمانررررة وشرررربكة حفرررر  املرررروارد مررررن  )ض( 
تشررعير لليررل ساتررل ممارسررات اإلدارة املسررتدامة لألراضرر  ونشرررها وإ حررة إمكانيررة  سجررل

 اتطالع عليها؛

عترووة والتكنولوجيرا لسرني إجرراةات ددورد  وطلب إىل مكتب جلنة العلم )د( 
النإلرر  ،ددلغرض اختيار األعتاة اجلواحد  طلب ترشيةات ،   إطارهيئة التفاعل مبا وتيح

علرررل سسرررا  عرررامل   خيترررارونلدورررد عل ررراة مسرررتقلني مرررن سجرررل    طلبرررات بيرررر املرشرررةني
 ؛نطقتهعل اة خيتارون علل سسا  إيلي   لي ثل كل واحد منهم ملدود وكذلك 

 وطلب إىل األمانة مواصلة تعبئة املوارد الالزمة للتشغيل الفعال هليئة التفاعل؛ )ه( 

وطلب إىل األمانرة مواصرلة توسرير القطرب املعرر  تتفاييرة التحترةر وزيدة  )و( 
 تعزوزه لتع يم املعارف ذات الحتلة علل بير سصةاب املحتلةة؛

رورررو األخررررى والشرررركاة املعنيرررني األمانرررة الع رررل مرررر اتفاييرررات  وطلرررب إىل )ة( 
التكين القا م علل النإلم اإلوكولوجية،  وتعزوزتحتنين  لت ان اتتساق واملواةمة   طروقة

وا د من كاطر الكروارع القرا م علرل الرنإلم اإلوكولوجيرة، وا لرول القا  رة علرل الطبيعيرة، 
والقطرررب املعرررر   يةالسياسرررات -العل يرررة دوات األواإلدارة املسرررتدامة لألراضررر  مرررن خرررالل 

 تتفايية التحتةر؛

 تقاسررررم نإلررررم بشررررأن املعلومررررات تقاسررررمر األطررررراف علررررل مواصررررلة شررررع  و   )ح( 
املعررررارف، واملنشررررورات ا دوثررررة، ووريهررررا مررررن املعلومررررات ذات الحتررررلة ابلتحتررررةر وترررردهور 
، األراض  واجلفاف/اإلدارة املستدامة لألراضر  مرن خرالل القطرب املعرر  تتفاييرة التحترةر

 ؛نفس الش ةإىل اا سوت و اخلرباة املرشةني من األطراف وسصةاب املحتلةة اآلخرونوودع

وشررررع ر األطررررراف علررررل مواصررررلة اإلسررررهام لرررراتت إارادوررررة تبررررني ساتررررل  )ط( 
امل ارسررات ذات الحتررلة، وورردعو سصررةاب املحتررلةة اآلخرررون إىل نفررس الشرر ة، مررن سجررل 

 تعزوز ياعدة معارف اإلدارة املستدامة لألراض ؛

ودعو البلدان املتقدمة األطراف والبلدان األخرى القرادرة إىل دعرم سنشرطة  )ي( 
  هيئة التفاعل؛

رر ورردعو األطررراف واملؤسسررات املاليررة والتقنيررة )،(  القطررب  ع ررل دإىل دعررم تعه 
 وتوسيعه وزيدة لسينه وتطووره. املعر  تتفايية التحتةر
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