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موجز
قر م مرؤأل األ،ر اب ،قوجر م ر م /19م أ ،13-أن ميرردد وةيررئ يلررئ التنياعر ر
العلوم والسياسات ( يلئ التنياع ) إىل غايئ هنايئ الدومة السادسئ عش ة ملؤأل األ ،اب و،ل
إىل مكت ر جلنررئ العلررل والتكنولوجيررا أن رردد عمليررئ التجديررد املترردمض لع ررويئ يلررئ التنياع ر
وعررةوة علررك لررب، ،لر إىل األمانررئ ،امل ر م /20م أ ،13-مواصررلئ سيسررر نشر املعررامب
وأف املمامسات ات الصلئ من خةل ال ط املع ةسنياقيئ التصح
وست من ذ الوثي ئ س ير ا عرن جتديرد ع رويئ يلرئ التنياعر والط ائر العامرئ للهيلرئ،
وع ررن ة دة سط رروي ال ط ر املع ر ةسنياقي ررئ التص ررح وإمكاني ررئ الوص ررول إىل أف ر امس ررات
اإلدامة املستدامئ لألماضي
وإضافئ إىل لب ،ست من الوثي ئ م رتحات شأن حتس قاعدة معامب سكنولوجيرات
وهنج اإلدامة املستدامئ لألماضي من خةل مواءمئ إسهامها أ داب اسنياقيات ميو األخ ى
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سوتا -خلفية
 -1أنشأ مرؤأل األ،ر اب قوجر م ر م /23م أ 11-يلرئ التنياعر ر العلروم والسياسرات
( يلرئ التنياعر ) مرن أجر سيسرر وجرود حروام اجترا جيمر رذين الرال ول رمان مرد مجير
األ ،اب املهتمئ قا سستلزمه السياسات من معلومات ومعامب ومشرومة جمرال التصرح /سد وم
األماضرري واجلنيرراب وسبعررا لت يرريل خررامجي ألعمررال يلررئ التنياع ر  ،ق ر م م رؤأل األ ،ر اب قوج ر
م ر م /19م أ 13-أن سواص ر يلررئ التنياع ر عملهررا ومرردد وةيته را احلاليررئ ،وف ر مررا ررو رردد
امل ر ر مين /23م أ 11-و/19م أ ،12-ح رري هناي ررئ ال رردومة السادس ررئ عش ر ر ة مل ر رؤأل األ ،ر ر اب
عام 2023
 -2وق ر م م رؤأل األ ،ر اب أي ررا قوج ر م ر م /19م أ 13-جتديررد ع ررويئ يلررئ التنياع ر
ابسرتددام ناررام سنراوي ي ررمن اسرتم اميئ عمر اهليلرئ و،لر إىل مكتر جلنرئ العلرل والتكنولوجيررا
أن دد ،قساعدة من األمانئ ،عمليئ التجديرد املتردمض لع رويئ اهليلرئ ،ويرن اختصاصرااا وف را
لذلب وقوجر امل ر م ننيسره، ،لر مرؤأل األ،ر اب أي را إىل األمانرئ سيسرر اةسصرال ر اهليلرئ
وم اسلي األ ،اب املعني قجال العلل والتكنولوجيا وسعبلئ موامد سكني التشغي النيعال للهيلئ
 -3وي ر ر د مر رروجز لنتر ررائج العم ر ر احلر ررااث هليلر ررئ التنياع ر ر
و ICCD/COP(14)/CST/3وICCD/COP(14)/CST/4

الواثئ ر ر

ICCD/COP(14)/CST/2

 -4ويت من النيص الثاين من ذ الوثي ئ س ي ا شأن امسرات و ،ائر عمر اهليلرئ 2018
و ،2019كما يتناول عم التجديد املتدمض للهيلئ (وف ا ملا ي د اةختصاصات املن حئ)
 -5و ضر ر ر ر ر ر رروء امل ر ر ر ر ر ر ر مات /21م أ 10-و/24م أ 11-و/20م أ 12-و/20م أ،13-
وألاشرريا م ر اوطررئ وإ،ررام العم ر اةس ررتاسيجي للسررنوات العش ر مررن أج ر سعزيررز سننييررذ اةسنياقيررئ
( ،)2018-2008اسررتحدثت وا ررئ سبررادل املعررامب العلميررئ رردب حتس ر انت ررال املعلومررات
العلمي ررئ والت ني ررئ م ررن وإىل املؤسس ررات واأل،ر ر اب وأص ررحا املص ررلحئ ا خر ر ين و رردأ التش ررغي
النمو جي للبوا ئ عام  2014مث غر امسها ليصرب ال طر املعر ةسنياقيرئ التصرح (ال طر
املع ) عام 2016
 -6وشك اةنت ال مرن مسرمك " وا رئ سبرادل املعرامب العلميرئ" إىل مسرمك "ال طر املعر
ةسنياقيئ التصح " جزءا من عمليئ سغير للعةمئ اةمسيئ مشلت دمرج العديرد مرن املواقر واألدوات
اإللكرتونيئ لةسنياقيئ حيز واحرد إىل جانر ال طر املعر لةسنياقيرئ ويشرك ال طر املعر
صررل املوق ر اإللكرررتوين لةسنياقيررئ ،إ يترري املعلومررات األساسرريئ واألسررا العلمرري للم ررام
ال ئيسرريئ للموق ر وكانررت نتيجررئ ررذا اإلدمرراض إمحررئ مرردخ واحررد إىل مجي ر اجلهررود املبذولررئ
إ،ام اةسنياقيئ من أج إمحئ املعامب للمستددم النهائي
 -7وأمح ال ط املع الني صئ لدمج أف املمامسات وأدوات دعل اختا ال ام م سكيز
أق رروى عل ررك احلل ررول والتكنولوجي ررات (العل رروم التطبي ي ررئ) وأمح سوض رري ال طر ر املعر ر امل ون ررئ
الةةمررئ لتكييررك يكلرره نيعاليررئ علررك ررو يكنير أن يار ال ط ر ملبيرا لةحتياجررات املسررت بليئ
املمكنر ررئ ألصر ررحا املصر ررلحئ اةسنياقير ررئ علر ررك صر ررعيد س اسر ررل التجر ررام الناجحر ررئ والر رردمو
املستنيادة وأف املمامسات املستدلصئ من أنشطئ التننييذ امل طل ا
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 -8و،ل مؤأل األ ،اب ،قوج م ر م /20م أ ،13-إىل األمانرئ مواصرلئ سوسري وسعزيرز
ال ط املع لةسنياقيئ ،قا يتي الوصرول إىل املصرادم املع فيرئ للشركاء وسيسرر سعمريل املهرل منهرا
علك مجي أصحا املصلحئ
 -9ويت ررمن اجلررزء الثالررذ مررن ررذ الوثي ررئ حملررئ عامررئ عررن سطرروي ال طر املعر لةسنياقيررئ،
قا يشم س مينه مؤخ ا حزمئ اةسنياقيئ ألدوات التصدي للجنياب
 -10وسبعا للم م /15م أ ،10-الذي ،ل فيه إىل األمانئ حتديد قواعد البيراتت املوصرك را
فيمررا يتص ر أف ر املمامسررات الررق سررب اإل ررةن عنهررا مررن خررةل ناررام اسررتع ا األداء وس يرريل
التننييررذ (نا ررام اةس ررتع ا والت ي رريل) ،اخت رررت الشرربكئ العاملي ررئ ل ررنهج وسكنولوجي ررات حني ر امل روامد
(شرربكئ حني ر امل روامد) قاعررد وة البيرراتت األوىل املوصررك ررا ألف ر امسررات سكنولوجي ررات اإلدامة
املستدامئ لألماضي ،قرا يشرم التكيرك وعرةوة علرك لرب ،فنيري ضروء امل ر م /17م أ ،11-وقر
اسنياق األمانئ وشبكئ حني املوامد من أج سنيعي اوطوة
 -11ومنررذ عررام  ،2014سعاونررت أمانررئ اةسنياقيررئ م ر شرربكئ حني ر امل روامد علررك نش ر أف ر
امسررات اإلدامة املسررتدامئ لألماضرري رردب ألك ر أصررحا املص رلحئ اةسنياقيررئ مررن س اسررل
معررامفهل وخ ررباال نيعاليررئ و عررام ، ،2018ل ر مكت ر الت يرريل التررا لةسنياقيررئ إجر اء س يرريل
للتعرراون ر أمانررئ اةسنياقيررئ وشرربكئ حني ر امل روامد رردب الوقرروب علررك ررو مسررت وقررائل علررك
األدل ررئ عل ررك النت ررائج ال ررق حت ررت م ررن خ ررةل ررذا التع رراون( )1وأوص ررك س ي ر الت ي رريل ،مجل ررئ
امسات اإلدامة املستدامئ لألماضي
ما أوصك ه ،قواصلئ التعاون م الشبكئ شأن أف
 -12وشررج مرؤأل األ،ر ا
اب ،قوجر م ر م /20م أ ،13-علررك مواصررلئ اإلسررهام
اب األ،ر و
ب ر راةت إف ادي ررئ سب ر ر أف ر ر املمامس ررات ات الص ررلئ م ررن أج ر ر سعزي ررز قاع رردة مع ررامب اإلدامة
املسررتدامئ لألماضرري و امل ر م ننيسرره، ،ل ر م رؤأل األ ،ر اب إىل األمانررئ مواصررلئ سوسرري وسعزيررز
ال طر املعر لةسنياقيررئ ،وسيسرر عمليررئ س اسررل أصررحا املصرلحئ اةسنياقيررئ جتررام ل الناجحررئ
وما يستدلص من الدمو املستنيادة وأف املمامسات املتعل ئ أنشطئ التننييذ امل طل ا

 -13و،لر ر مر رؤأل األ،ر ر اب أي ررا ،قوجر ر م ر ر م /8م أ ،13-إىل األمان ررئ إمح ررئ املع ررامب
العلمي ررئ ألص ررحا املص ررلحئ اةسنياقي ررئ م ررن خ ررةل ال ط ر املع ر لةسنياقي ررئ ،م ررن أج ر حت ي ر
أ ررداب منهررا سوسرري نطرراق امسررات اإلدامة املسررتدامئ لألماضرري وسعزيررز املعررامب واملهررامات العلميررئ
والت نيرئ ألصرحا املصرلحئ وعرةوة علرك لرب، ،لر مرؤأل األ،ر اب ،قوجر م ر م /9م أ،13-
إىل األمانئ أن سواص وسعزة التعاون م كياتت األمل املتحدة األخ ى وأماتت اسنياقيات ميو لردعل
سدا ر ختنييك خما ،اجلنياب
 -14وموعرري حزمررئ اةسنياقيررئ ألدوات التصرردي للجنيرراب ،الررق أدجمررت ال ط ر املع ر
لةسنياقي ررئ ،م ر س رردا ر التكي ررك م ر خم ررا ،اجلني رراب والتدنيي ررك منه ررا أف ر امس ررات اإلدامة
املسر ررتدامئ لألماضر رري املسر ررت اة مر ررن قاعر رردة ير رراتت شر رربكئ حني ر ر امل ر روامد وغر ر ررا مر ررن املصر ررادم
األخ ى و عام  ،2018اعتمد مؤأل أ ،اب اسنياقيرئ التنروا البيولروجي مبراد سوجيهيرئ ،وعيرئ
شررأن لررومة ههنررج قائمررئ علررك الررنال اإليكولوجيررئ وسننييررذ ا نيعاليررئ سررياق جهررود التكيررك م ر
سغر املناخ واحلد من الكوامث ،ح ستت رمن قمرئ العمر املنراخي ،الرق سيست رينيها األمر

__________
) (1
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العام لألمل املتحدة أيلول/سبتمرب  ،2019نيويروم ،،مسراما خمصصرا للحلرول ال ائمرئ علرك
الطبيعئ ،ابلرتكيز ،مجلئ أموم ،علك النال اإليكولوجيئ الربيئ واحللول الزماعيئ الذكيئ
 -15ويت ررمن النيص ر ال ا ر مررن ررذ الوثي ررئ حملررئ عامررئ عررن التعرراون ر اةسنياقيررئ وشرربكئ
حني ر امل روامد ،وعررن مرردى إمحررئ أف ر امسررات اإلدامة املسررتدامئ لألماضرري ويتنرراول النيص ر
أي ا العةقئ اإلدامة املستدامئ لألماضي ومنيا يل جديدة تشلئ جمرال التكيرك ال رائل علرك
النال اإليكولوجيئ واحللول ال ائمئ علك الطبيعئ
 -16وي دم النيص اوامس من ذ الوثي ئ اةستنتاجات والتوصيات

اثنيا -ممارسررات وطرا ررل ع ررل هيئررة التفاعررل بررني العلرروم والسياسررات
 2018و2019

عررام

 -17حررددت جلنررئ العلررل والتكنولوجيررا ،قوج ر امل ر م /19م أ ،13-عمليررئ التجديررد املترردمض
لع ررويئ يلررئ التنياع ر  ،ون حررت وف را لررذلب( )2اختصاصررات اهليلررئ واعتمررداا اجتماعهررا 7
كررانون األول/ديسررمرب  2017ويتطلر جتديررد ع ررويئ اهليلررئ وفر الناررام التنراوي ألديرردا اسررتثنائيا
مدسرره عامرران لعرردد مررن أع رراء اهليلررئ ة يزيررد عررن انيررئ أع رراء و هنايررئ املطرراب مررددت فرررتة
ع ويئ مخسئ أع اء وثةثئ م اقب حرالي صرومة اسرتثنائيئ لنيررتة السرنت  ،2019-2018وفر
اجتماعه  5أيلول/سبتمرب 2017
ما أوصك ه مكت جلنئ العلل والتكنولوجيا السا
 -18ومن أج جتديد ع ويئ يلئ التنياع  ،أ،ل ت عمليات التعي صومة متواةيئ
 7سش ين الثاين/نوفمرب و 4كانون األول/ديسمرب  ،2017ومش لب ما يلي:

النيرتة

،ل س شيحات موجره علرك نطراق عراملي ةختيرام علمراء مسرت ل  ،ومد علرك
(أ )
إث  122س شيحا من  57دولئ؛
( )
إث  12س شيحا؛

،ل س شيحات موجه علك نطاق عراملي ةختيرام املنامرات امل اقبرئ ،ومد علرك

(ض)
ك منط ئ

مخس ،لبات س شيحات موجهئ علرك نطراق إقليمري لتحديرد وسعير عرا ميثر

 -19و اجتمر ر رراا ع ر ر ررد  7كر ر ررانون األول/ديسر ر ررمرب  ،2017قر ر رريل مكت ر ر ر جلنر ر ررئ العلر ر ررل
والتكنولوجيررا الرتشرريحات امل دمررئ سلبيررئ لطلبررات الرتشرري السررالنيئ الررذك وف را لط ائ ر اةختيررام
ال ررق اسنير ر عليه ررا ،وأف ررك ل ررب إىل اختي ررام س ررتئ علم رراء مس ررت ل ج رردد ومر ر اقبو جدي رردين
واكتملت ع ويئ يلئ التنياع ابختيام ؤةء األع راء/امل اقب اجلردد ،إىل جانر مخسرئ علمراء
ج رردد مش ررحتهل املن ررا ،واس ررتنادا إىل اةختصاص ررات املن ح ررئ لر ررهيلئ التنياعر ر  ،وللني ر ر ة  4م ررن
امل م /23م أ ،11-وسصويبه ،صيغته املعدلرئ قوجر الني ر ات  4-2مرن امل ر م /19م أ،13-
أضحت ع ويئ يلئ التنياع مشكلئ كما يلي:
__________
) (2

_<https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/inline-files/SPI%20Terms%20of%20Reference
>110717.pdf
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(أ )

األع اء اومسئ ملكت جلنئ العلل والتكنولوجيا؛

( )

مخسئ علماء اختر ك واحد منهل ناء علك س شي من املنط ئ الق ميثلها؛

(ض) عش ر ة علمرراء مسررت ل اختررام ل مكت ر جلنررئ العلررل والتكنولوجيررا مررن خررةل
دعوة منيتوحئ ،م م اعاة التواةن اإلقليمي وسواةن التدصصات؛
(د) مخسررئ مر اقب ينتمرري واحررد مررنهل علررك األقر إىل منامررئ معنيررئ مررن منامررات
التم املدين ،وواحد من منامئ دوليئ معنيئ ،وواحد من إحدى منامات األمل املتحدة املعنيئ
آن
 -20وةح مكت جلنئ العلل والتكنولوجيا التع يرد الرذي واجهتره املنرا ،لكري سعر
واحد ،و سياق عمليات متواةيئ ،علماء لتلبيئ (أ) ،لر الرتشريحات املوجره علرك نطراق عراملي
من أج اختيرام علمراء مسرت ل  ،و( ) ،لر الرتشريحات املوجره علرك نطراق إقليمري ةختيرام
علماء ميثلون كر منط رئ و،لر املكتر ابلترااث إىل األمانرئ استكشراب خيرام سعلرن قوجبره عرن
،ل س شيحات واحد ةختيام علماء مست ل علك نطاق عراملي وعلمراء ميثلرون منرا ، ،بيرذ
يتس ررت اختي ررام امل ش ررح عل ررك نط رراق ع رراملي وامل ش ررح اإلقليمير ر م ررن جمموع ررئ مش رررتكئ م ررن
الرتشيحات وواف ت األمانئ علك استكشاب اويامات املتاحرئ ملناقشرتها الردومة ال ا عرئ عشر ة
للجنئ العلل والتكنولوجيا
 -21واعتم ر ررد مكتر ر ر جلن ر ررئ العل ر ررل والتكنولوجي ر ررا أي ر ر را اجتماع ر رره املنع ر ررد  7ك ر ررانون
األول/ديس ر ررمرب  2017مدون ر ررئ ل واع ر ررد الس ر ررلو ،،وسياس ر ررئ عام ر ررئ ش ر ررأن س ر ررام املص ر ررا ،
()3
واسرتاسيجيئ جلهود اةسصال لتعم ا يلئ التنياع
 -22ويتشررام ،مةسررئ يلررئ التنياع ر مئرريس مكت ر جلنررئ العلررل والتكنولوجيررا وعررا مسررت
ينتدبه أع اء اهليلئ وة يكون ع روا مكتر جلنرئ العلرل والتكنولوجيرا وجر ى رذا اةنتدرا
 15شباط/فرباي  2018خةل اةجتماا السا هليلئ التنياع
 -23وامسكررزت امسررات وأسررالي عم ر يلررئ التنياع ر خررةل فرررتة السررنت 2019-2018
علك جهود سبذل إ،ام أف قئ العم واةجتماعرات وان رل األع راء وامل اقبرون إىل ف ير أو أكثر
من أف قئ عم الثةثئ للهيلئ من أج سناول األ رداب الني عيرئ لرربتمج عمر اهليلرئ وأنشرطئ التنسري
السررتئ ر اهليلررئ وا ليررات العلميررئ األخ ر ى ،وف ر امل ر م /21م أ 13-وعملررت أف قررئ العم ر ررذ
حتررت قيررادة منس و ر ر ك متشررامك ومستشررام واحررد علررك األق ر مررن منامررئ م اقبررئ واجتمعررت يلررئ
التنياع ر ابنتاررام عرررب الوسررائ اةفرتاضرريئ أو وجهررا لوجرره خررةل جلسررات عم ر خمصصررئ شرركلت
ر رروم أم ع ر ررئ اجتماع ر ررات كامل ر ررئ للهيل ر ررئ :اةجتم ر رراا الس ر ررا ( 16-15ش ر ررباط/فرباي ،)2018
واةجتمر ر رراا الثر ر ررامن ( 12-10سش ر ر ر ين األول/أكتر ر ررو  ،)2018واةجتمر ر رراا التاس ر ر ر (27-25
شباط/فرباي  ،)2019واةجتماا العاش (سيع د  31آ /أغسطس )2019
 -24ووضرعت أف قررئ العمر هنجرا أوليرا وخطررئ لعملهرا ،ررا أدى إىل س ردا مررذك ات منيا يميررئ
إىل األمانئ ةستع اضها واملواف ئ علك ختصيص موامد لألنشطئ املتعل ئ را و ضروء اإلمشرادات
الر روامدة الني ر ر ة  2م ررن امل ر ر م /9م أ ،12-ح ررددت امل ررذك ات املنيا يمي ررئ ررذ الط ي ررئ املثل ررك
__________
) (3

_<https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/inline-files/SPI%20Communications%20Strategy
>110117_0.pdf
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للم رري قرردما (مث ر سكليررك خبررر أو جمموعررئ مررن او ررباء و/أو سنارريل اجتماعررات للد ررباء و/أو
سش ررجي ع ررد اجتماع ررات إقليمي ررئ سنامه ررا املؤسس ررات أو الش رربكات العلمي ررئ اإلقليمي ررئ) لتلبي ررئ
املتطلبات املتعل ئ ابملعامب
 -25وخ ر ررةل ف ر رررتة الس ر ررنت  ،2019-2018أص ر رردمت يل ر ررئ التنياعر ر ر ثةث ر ررئ س ر ررامي س ني ر ررئ
ومرروجزات علميررئ وسياس رراسيئ م سبطررئ ررا( )4سررايفت امل ررام ال ئيس رريئ واويررامات السياس رراسيئ
املنيص ررلئ ال رروثي ت  ICCD/COP(14)/CST/2و ICCD/COP(14)/CST/3وسش ررج اختصاص ررات
يلئ التنياع األع اء وامل اقب علك إعداد منشومات علميرئ سسرتند إىل أعمرال الت يريل الرق س رطل
ررا اهليلررئ ،مغررل أن سلررب املنشررومات سطل ر كن رواسج إ،ررام ر تمج عم ر اهليلررئ وسررا ل أع رراء
اهليلررئ وم اقبو ررا احلرراليون والسررا ون خ ررةل فرررتة السررنت  14 2019-2018منشرروما كان ررت
موضر اسررتع ا مررن جان ر النا ر اء ونشر ت جمررةت علميررئ منيه سررئ ،إضررافئ إىل  4منشررومات
أخر ى مشلهرا اسرتع ا النار اء وشرك عردد مررن سلرب املنشرومات جرزءا مرن إصردام خراك مكر
ملوضوا حتييد أث سد وم األماضري نشر سه اللرئ العلميرئ  )5(Environmental Science & Policyوسر د
قائمئ ذ املنشومات م ف ذ الوثي ئ
 -26وأس ررهمت يل ررئ التنياع ر أعم ررال س ررتئ أف ق ررئ و يل ررات علمي ررئ دولي ررئ أخ ر ى سع ررت ررا
التصح وسد وم األماضي واجلنياب أو سعاونت معها ،ومش لرب اسرتع ا النار اء العلمري لت ييمرات
مواضر رريعيئ وس ر ررامي مئيسر رريئ أخ ر ر ى أمزار ررا ر ررذ ا لير ررات العلمير ررئ (مر ررا جمموعر رره انير ررئ استع اضر ررات
خمتلنيررئ) و نرراء علرك ،لر مررن األ،ر اب قوجر امل ر مين /21م أ 13-و/22م أ ،13-أجر ت يلررئ
التنياع حتليةت إضرافيئ للم رام ال ئيسريئ ات الصرلئ ابةسنياقيرئ الرق ومدت رذ الت رامي  ،و رو
مررا أدى إىل م رتحررات سياسرراسيئ فص رلت الوثي ررئ  ICCD/COP(14)/CST/4وخررةل فرررتة السررنت ،
أقامت يلئ التنياع  ،ابلتعاون م األمانئ ،مزيدا مرن العةقرات ال مسيرئ مر رذ ا ليرات العلميرئ ،وف را
لطل األ ،اب الوامد امل م /19م أ13-
 -27وعملر ررت األمانر ررئ خر ررةل فر رررتة السر ررنت  2019-2018علر ررك سسر ررهي اةسصر ررال ر ر
اةسنياقيررئ وأصررحا املصررلحئ ا خر ين سررياق سنرراول أمرروم ات صررلئ يلررئ التنياعر وش ركائها
العلمي ر ر ومر ررن لر ررب ر ررذل جهر ررود إل كر رراء وعر رري جهر ررات الوص ر ر الو،نير ررئ ،وم اسر ررلي العلر رروم
قائمررئ اةسنياقيررئ ني ر ك استع اضررات النا ر اء العلميررئ املتاحررئ
والتكنولوجيررا ،واو ررباء املرردمج
للدرباء مرن مجير البلردان ،وإشر ا ،رؤةء وأصرحا املصرلحئ ا خر ين رن هلرل معرامب وخرربات
جمررال حتييررد أثر سررد وم األماضرري إمرراة است صرراء عرررب اإلنرتنررت سشر ين الثرراين/نوفمرب -
ك ررانون األول/ديس ررمرب  ،2018و ررو م ررا س ررا ل ل ررومة اةس ررتنتاجات والتوص رريات الر روامدة
الوثي ئ  ICCD/COP(14)/CST/2وعملت األمانئ م يلئ التنياع من أجر إ،رةق مدونرئ "مرن
العلرروم إىل السياسررات" إ،ررام اةسنياقيررئ ،الررق صررممت لكرري ألكررن العلمرراء واو ررباء واملهني ر
وواضررعي السياسررات والصررحنيي مررن س اسررل وجهررات نا ر ل وخ ررباال وأفكررام ل م ر أصررحا
()6
املصلحئ ا خ ين اةسنياقيئ
__________
) (4
) (5
) (6
GE.19-10569
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 -28ومررن خررةل ررذ املمامسررات و ،ائر العمر  ،اسررتجا ت يلررئ التنياعر جلمير سوصرريات
الت ي رريل او ررامجي املنيص ررلئ الوثي ررئ  ICCD/COP(13)/CST/6واملوث ررئ أي ر را س ي ر ر مكت ر ر
الت ييل التا لةسنياقيئ ()ICCD/COP(14)/12

اثلثا -نشر املعارف ذات الحتلة من خالل القطب املعر تتفايية التحتةر
 -29يهرردب ال طر املعر ةسنياقيررئ التصررح  ،الررذي أ،لر الرردومة اوامسررئ عشر ة للجنررئ
استع ا سننييذ اةسنياقيئ ،إىل مجلئ أموم منهرا سوسري نطراق امسرات اإلدامة املسرتدامئ لألماضري
وسعزيررز املعررامب واملهررامات العلميررئ والت نيررئ ألصررحا املصررلحئ اةسنياقيررئ وقررد  ،ر اوم ال ط ر
ابعتبام منصئ واحدة لتلبيئ احتياجات س اسل املعامب جلمي أصحا املصلحئ اةسنياقيرئ مرن
خررةل م ر ترروى خمتلررك شركاء املع فررئ ودمررج األدوات واملنتجررات املع فيررئ الررق ،ررومت إ،ررام
يلئ التنياع (قا لب اإل،ام املنيا يمي العلمي املتعل تحييد أث سرد وم األماضري) وخمتلرك
مبادمات اةسنياقيئ
 -30ويشررك ال ط ر املع ر صررل املوق ر الشرربكي ةسنياقيررئ التصررح  ،إ يترري املعلومررات
الداعمررئ واألسررا العلمرري للم ررام ال ئيسرريئ املدمجررئ املوق ر ( )7وأمح ال ط ر عةمررئ امسيررئ
سررايفت إجيرراد وصررول موحررد إىل مجي ر جهررود اةسنياقيررئ ال اميررئ إىل إمحررئ ال رردمات واملعررامب
والبياتت للمستددم النهائي
 -31ويتكون ال ط املع حاليا من األجزاء التاليئ:
الموع ررئ الكامل ررئ لنر رواسج يل ررئ التنياع ر  ،ال ررق أض ررحت ا ن مع وض ررئ ط ي ررئ
(أ )
سنياعليئ ،ا يتي صرومة ميسر ة م ر املكروتت املدتلنيرئ للنرواسج املع فيرئ هليلرئ التنياعر ابملعلومرات
املواضيعيئ واألقسام األخ ى ات الصلئ من ال ط املع ؛
الصلئ؛

( )

املكتبئ اإللكرتونيئ لةسنياقيئ ،قا يتي وصوة داث ابنتاام إىل املنشومات ات

(ض) حي ررز خمص ررص لبن رراء ال رردمات ،ال ررذي ي ررربة ف ر ك ن رراء ال رردمات ال ررق يتيحه ررا
أصحا املصلحئ مجي أ اء العا ؛
(د)
حني املوامد؛

أف ر

امس ررات اإلدامة املس ررتدامئ لألماض رري ،ال ررق ست رراح ابلتع رراون مر ر ش رربكئ

(ه)

منشوم سوقعات األماضي العامليئ؛

(و)

املعلومات األساسيئ لعمليئ حتديد أ داب حتييد أث سد وم األماضي؛

(ة) الموعررئ الكاملررئ للمعلومررات ال ط يررئ ات الصررلئ ،قررا لررب ر امج العم ر
الو،نيررئ ،وقسررل جديررد شررأن أ ررداب حتييررد أثر سررد وم األماضرري (قررا لررب مرروجز لأل ررداب
__________

()7

انار أي ررا الوثي ررئ
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الطوعيررئ لتحييررد أث ر سررد وم األماضرري الررق اعتمررداا البلرردان ،والت ي ر الررو ،شررأن حتييررد أث ر
سد وم األماضي ،والترزام البلرد تحييرد أثر سرد وم األماضري) ،واملروجزات ال ط يرئ لعمليرئ حتييرد أثر
سد وم األماضي ( حالئ البلدان الق أعدت موجزا)؛
(ح) قواعررد البي رراتت املش ررتملئ عل ررك نا ررل لت اسررل املع ررامب ،اس ررتنادا إىل م ررا أومدس رره
البلدان األ ،اب من معلومات اإل ةن إ،ام اةسنياقيئ؛
(ط)

قائمئ اورباء امل شح من البلدان األ ،اب؛

(ي) مدونئ "من العلوم إىل السياسات" إ،ام اةسنياقيئ ،الق صممت لكري ستري
للعلم رراء واور ررباء واملهنير ر وواض ررعي السياس ررات والص ررحنيي س اس ررل وجه ررات نار ر ل وخر ررباال
وأفكررام ل م ر أصررحا املصررلحئ ا خ ر ين اةسنياقيررئ واملدونررئ رري أي را وسرريلئ سترري وصررول
اةسنياقيئ إىل اجلمهوم العام والتوعيئ ا ددة ات أيفيئ
 -32ويسر ررم الر ررنهج املواضر رريعي لل ط ر ر املع ر ر ذجير رراد موا ر ر ر ر ر ررذ الن ر رواسج املع فير ررئ
املدتلني ررئ فعل ررك س رربي املث ررال ،يس ررتددم س ي ر يل ررئ التنياع ر املعن ررون "إس ررهام اإلدامة املس ررتدامئ
لألماضري مرراح إجر اءات التكيهررك مر سغررر املنرراخ والتدنييررك منره ال ائمرئ علررك األم " كررأداة
مع فيئ لتيسر الوصول إىل امسات اإلدامة املستدامئ لألماضي انطةقرا مرن قاعردة يراتت شربكئ
حني املوامد ومصادم أخ ى
 -33و عام  ،2019أ،ل ال طر املعر أي را حزمرئ اةسنياقيرئ ألدوات التصردي للجنيراب،
ال ررق س ررل عناص ر متاح ررئ ال ط ر املع ر وست رري الوص ررول إىل األدوات ال ررق ،وم ررا الش ركاء أو
 ،ر ارومت ابلتع رراون مر ر الشر ركاء وأع رردت حزم ررئ أدوات التص رردي للجني رراب م ررن أجر ر دع ررل مب ررادمة
مكافحررئ اجلنيرراب ،ابلتعرراون الوثي ر م ر منامررئ األغذيررئ والزماعررئ لألمررل املتحرردة ،والش ر اكئ العامليررئ
للميررا  ،واملكررز الررو ،للتدنييررك مررن اجلنيرراب التررا جلامعررئ نرباسرركا ،ومكررز خ رربات امليررا والبيلررئ،
املنبث ر ع ررن ش ر اكئ ر ر تمج األم ررل املتحرردة للبيل ررئ واملؤسس ررئ الدامكي ررئ للمي ررا (دي إس ر آي)،
()8
واملنامئ العامليئ لألمصاد اجلويئ
 -34وصرممت حزمرئ أدوات التصرردي للجنيراب حرول احملرراوم الثةثرئ التاليرئ ،قررا يتماشرك مر
إ،ام سياسات مواجهئ اجلنياب والتكيك معه وإدامسه(:)9
(أ )

مصد اجلنياب واإلنذام املبك ؛

( )

س ييل جوان ال عك حيال اجلنياب؛

(ض)

سدا ر ختنييك خما ،اجلنياب

 -35وس ل حزمرئ أدوات التصردي للجنيراب قواعرد يراتت ستري وسرائ  ،و امسرات ف رلك،
وأسررالي  ،وأدلررئ ،وجمموعررات ياتسيررئ ،ومعررامب ميكررن للبلرردان سعميمهررا مررن أجر التدنييررك مررن
أتثرات اجلنيراب وميكرن الوصرول إىل الوسرائ املتاحرئ مرن خرةل أداة مبسرطئ لردعل اخترا ال ر ام
سنيع من خةل جمزوءة أسللئ وأجو ئ عرب اإلنرتنت
__________
) (8
) (9
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 -36وابلتعرراون م ر ش ركاء آخ ر ين ،قرراد مكررز خ رربات امليررا والبيلررئ ،املنبث ر عررن ش ر اكئ ر
تمج األمل املتحدة للبيلئ واملؤسسئ الدامكيئ للميا (دي إس آي) ،سطوي أداة سكز علك نارل
مصد اجلنياب واإلنذام املبكر  ،و ري أداة مدجمرئ احملروم األول مرن حزمرئ األدوات ويتري لرب
سهولئ الوصول إىل عدد كبر مرن الموعرات البياتسيرئ املكانيرئ املوضروعئ م رن سصر ب املسرتددم
واحملدثئ وف م شبه آين
 -37ومكررن اهليك ر احلررااث لل ط ر املع ر لةسنياقيررئ األمانررئ مررن سطرروي ودمررج حزمررئ أدوات
التصرردي للجنيرراب صررومة ستسررل نيعاليررئ التكلنيررئ ،و ررو مررا أوجررد أوجرره رةم ر خمتلررك الن رواسج
املع فيئ املتاحئ ابلنيع وسلب الق يتوق سطوي ا املست ب ومن شأن النواسج املع فيئ الرق جير ي
سطوي را حالي را فيمررا يتص ر ابجلنيرراب إ،ررام يلررئ التنياع ر أن سص ر  ،مررثة ،حزمررئ أدوات
التصدي للجنياب وكذلب أقسام أخ ى من ال ط املع
 -38ومنررذ إ،ررةق منصررئ ال ط ر املع ر
()10
إىل  10 000ةائ شه

عررام  ،2016امسني ر عرردد ف ر ادى ةوام ررا ليص ر

الشك 1
عدد ارادى الزوار شهريا
عدد الزوام شه
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الت ردي ات مسر اة مرن
سر األشرداك الرذين يتصررنيحون املوقر عردة مر ات
س دي ات مست اة من Google Analytics

>Google Analytics: Unique users per month for <http://knowledge.unccd.int

اليروم أو الشره كنير ادى ةوام للموقر وألثر األعررداد
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رابع ا -إمكانية الوصول إىل ساتل ممارسات اإلدارة املستدامة لألراض
 -39س ررؤدي املع ررامب املتعل ررئ قمامس ررات اإلدامة املس ررتدامئ لألماض رري دوما مئيس رريا إمح ررئ
التوجيرره العملرري املواك ر للحلررول امليدانيررئ املتوخرراة العديررد مررن املواضرري الررق يغطيهررا ال ط ر
املع ةسنياقيئ التصح  ،و و أمر شردد عليره العديرد مرن م ر مات مرؤأل األ،ر اب الرق ستنراول
مس ررألئ سنياعر ر العل رروم والسياس ررات وس اس ررل املع ف ررئ و الوق ررت الر ر ا ن ،تر ر موض رروا اإلدامة
املسررتدامئ لألماضرري حيررزا ابمةا ال ط ر املع ر لةسنياقيررئ ،كمررا ي ر سب قواضرري شرري إ،ررام
اةسنياقيئ ويشرك أساسرا يردعل سناوهلرا ولعر رئ حاجرئ إىل مزيرد مرن العمر ل رمان التوافر مر
احللول واملبادمات املماثلئ امل رتحئ قوج اسنياقيات ميو األخ ى
 -40ومن أج س اسرل معرامب اإلدامة املسرتدامئ لألماضري ،ستعراون أمانرئ اةسنياقيرئ مر شربكئ
حني املوامد منذ عام  2014وكجزء من ذا التعاون ،فعلت شبكئ حني املوامد قاعدة ياتت
جدي رردة خمصص ررئ ملمامس ررات اإلدامة املس ررتدامئ لألماض رري ،اس ررتنادا إىل ال الر ر ال ررذي نر ر ر وفر ر
املةحاات الوامدة من األ ،اب الدومة الثالثئ عش ة ملؤأل األ ،اب
 -41و ع ر ررامي  2017و ،2018دع ر ررت أمان ر ررئ اةسنياقي ر ررئ مجي ر ر جه ر ررات الوص ر ر التا ع ر ررئ
لةسنياقيئ إىل حتديذ امسات اإلدامة املسرتدامئ لألماضري الرق أ لر عنهرا سرا ا مرن خرةل نارام
اةستع ا والت ييل ،والق أضحت ا ن مدمجرئ قاعردة يراتت شربكئ حنير املروامد ،وقردمت
األمانررئ مسرراعدة ررذا الصرردد إىل البلرردان عنررد الطلر و أ م/مررايو  ،2019كانررت قاعرردة
معامب شبكئ حني املوامد س ل  1969امسئ من امسات اإلدامة املستدامئ لألماضري املطب رئ
 131لر رردا ،وف ر را ملر ررا أومد  392مر ررن مسر ررتددمي الشر رربكئ (يشر ررم لر ررب  1065وسر رريلئ
سكنولوجيئ متعل ئ ابإلدامة املستدامئ لألماضي ،و 461هنجا لإلدامة املستدامئ لألماضري ،و443
امسر ررئ مدمجر ررئ نار ررام اةسر ررتع ا والت ير رريل) وسر ررجلت قاعر رردة البير رراتت منر ررذ إ،ةقهر ررا
()11
آ /أغسطس  2016عدد ة مات ل  53 420ة مة مشلت ةواما من  193دولئ خمتلنيئ
 -42و ضرروء سوصرريات منبث ررئ عررن س يرريل خررامجي( )12للتعرراون ر أمانررئ اةسنياقيررئ وشرربكئ
حني املوامد ،سعتزم األمانئ سوسي ذا التعاون ،م الرتكيرز علرك دوم الشربكئ ألكر األ،ر اب
من س اسل معامب اإلدامة املستدامئ لألماضي ط ي ئ مهيكلئ
 -43ويررنص امل ر م /8م أ 13-عل ررك أن إمحررئ املع ررامب العلميررئ مررن خ ررةل ال ط ر املع ر
ينبغ رري أن ا ر ردب ،مجل ررئ أمر رروم ،إىل اةمس رراء قمامسر ررات اإلدامة املس ررتدامئ لألماضر رري وسعزير ررز
املعررامب واملهررامات العلميررئ والت نيررئ ألصررحا املصررلحئ اةسنياقيررئ وسشررك امسررات اإلدامة
املستدامئ لألماضي املدمجئ قاعردة يراتت شربكئ حنير املروامد مسرايفئ جو يرئ جممر مر
املع ررامب املتعل ررئ ررذا ال ررال ،و رري متاح ررئ جلمير ر أص ررحا املص ررلحئ اةسنياقي ررئ م ررن خ ررةل
ال ط املع
 -44وعةوة علرك لرب، ،لر مرؤأل األ،ر اب ،قوجر م ر م /9م أ  ،13-إىل األمانرئ أن
سعم ر علررك نرراء وسعزيررز التعرراون م ر كيرراتت األمررل املتحرردة األخر ى وأمرراتت اسنياقيررات ميررو مررن
__________
)(11
)(12
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أج ر ر دع ر ررل س ر رردا ر ختنيي ر ررك خم ر ررا ،اجلني ر رراب وأدمج ر ررت حزم ر ررئ اةسنياقي ر ررئ ألدوات التص ر رردي
امسات شبكئ حني املوامد و لرب
للجنياب ،الق ي جزء من ال ط املع لةسنياقيئ ،أف
ضمن الكن الثالذ املتعل تدا ر التدنييك مرن خمرا ،اجلنيراب (إىل جانر املمامسرات واألمثلرئ
وغر را مررن املعررامب الررق ي رردمها الشركاء ا خر ون ،مثر منامررئ األغذيررئ والزماعررئ لألمرل املتحرردة
واملنامئ العامليئ لألمصاد اجلويئ)
 -45و ني ر الن رواسج املع في ررئ هليل ررئ التنياع ر  ،والتع رراون م ر ش رربكئ حني ر امل روامد وغر ررا م ررن
املصررادم ،أضررحت اإلدامة املسررتدامئ لألماضرري حتتر حيررزا ابمةا ال طر املعر لةسنياقيررئ ومر
لرب ،لعر ررئ حاجرئ إىل مزيررد مررن العمر ل رمان اةسسرراق الررنهج مر مرا جير ي علررك صررعيد
اسنياقي ررات مي ررو األخر ر ى والش ركاء ا خ ر ين املعنير ر  ،وعل ررك وج رره التحدي ررد فيم ررا يتص ر قواض رري
التكي ر ررك ال ر ررائل عل ر ررك ال ر ررنال اإليكولوجي ر ررئ ،واحل ر ررد م ر ررن خم ر ررا ،الك ر روامث ال ر ررائل عل ر ررك ال ر ررنال
اإليكولوجيررئ ،واحللررول ال ائمررئ علررك الطبيعررئ ،سررياق اسنياقيررئ التنرروا البيولرروجي واسنياقيررئ األمررل
املتحدة اإل،اميئ شأن سغر املناخ (اةسنياقيئ اإل،اميئ)
الشك 2
من شأن اإلدارة املستدامة لألراض سن تسرهم لييرد سثرر تردهور األراضر والتيفيرن مرن
اجلفاف ،والتكيرن القرا م علرل الرنإلم اإلوكولوجيرة ،وا رد مرن كراطر الكروارع القرا م علرل
النإلم اإلوكولوجية ،وا لول القا ة علل الطبيعة
احللول ال ائمئ
علك الطبيعئ

التكيك واحلد من
خما ،الكوامث
ال ائمان علك
النال اإليكولوجيئ
حتييد أث سد وم األماضي
وختنييك اجلنياب

 -46واعتمررد م رؤأل األ ،ر اب اسنياقيررئ التنرروا البيولرروجي دومسرره ال ا عررئ عش ر ة املنع رردة
سش ر ين الثرراين/نوفمرب  2018املب رراد التوجيهيررئ الطوعي ررئ لتصررميل عمليررات التكي ررك واحلررد م ررن
خمررا ،الك روامث ال ائمررئ علررك الررنال اإليكولوجيررئ( ،)13الررق سع ر ب أهنررا هنررج كليررئ سسررد التنرروا
البيولر رروجي ووخائك/خر رردمات الر ررنال اإليكولوجير ررئ إلدامة خمر ررا ،التر ررأثرات والك ر روامث امل سبطر ررئ
ابملنرراخ وست ررمن املبرراد التوجيهيررئ الطوعيررئ إ،رراما لتعمرريل م اعرراة عمليررات التكيررك واحلررد مررن
خما ،الكوامث ال ائمئ علك النال اإليكولوجيئ خط التنميئ واوط ال طاعيرئ ،قرا لرب
استددام األماضي ،سواء السياق ال ينيي أو احل ي
__________

( )13امل ر ر ر م  5/14مل ر ر رؤأل األ ،ر ر ر اب

اسنياقير ر ررئ التنر ر رروا البيولر ر رروجي:

<https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-

>14/cop-14-dec-05-en.pdf
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 -47وإضررافئ إىل لررب ،فنيرري إ،ررام ر تمج عم ر نررروي شررأن أتث ررات سغررر املنرراخ وال ا ليررئ
للتررأث رره والتكيررك معرره، ،ل ر إىل أمانررئ اةسنياقيررئ اإل،اميررئ جتمي ر معلومررات عررن هنررج التكيررك
ال ائمررئ علررك الررنال اإليكولوجيررئ وقررد مجعررت ررذ الررنهج ا ن قاعرردة يرراتت ضررمن وا ررئ
معامب التكيك( )14وجير ي سوثي هرا دوم الت رامي التولينييرئ لةسنياقيرئ اإل،اميرئ ،الرق سردمض فيهرا
مسررايفئ مبررادمات التكيررك ال ررائل علررك الررنال اإليكولوجيررئ التدنييررك مررن سغررر املنرراخ ني ر
()15
خنيض صا اةنبعااثت الناجتئ عن سد وم الناام اإليكولوجي وسعزيز احتجاة الك ون
 -48و ك ر ررانون األول/ديس ر ررمرب  ،2018أدمض مر ر رؤأل األ،ر ر ر اب العامر ر ر وص ر ررنيه اجتم ر رراا
األ،ر اب اسنيرراق ابميررس ،قوج ر امل ر م /18م أ ت ،)16(1-موضرروا سسرردر احللررول ال ائمررئ
علرك الطبيعرئ ألغر ا التكيررك مر سغرر املنرراخ ضرمن املعلومرات الررق ينبغري أن س ردمها األ،ر اب
شأن إج اءات التكيك الق ستدذ ا قوج املادة  7من اسنياق ابميس
 -49وومدت إشامة إىل موضوا اةستنيادة من النههج ال ائمئ علك النال اإليكولوجيرئ احلرد
م ررن خم ررا ،الكر روامث ض ررمن الني ر ر س (28د) و(30ن) م ررن إ ،ررام س ررينداي للح ررد م ررن خم ررا،
()17
الكوامث للنيرتة 2030-2015
 -50وإضافئ إىل لب ،سيست يك األم العام لألمرل املتحردة أيلول/سربتمرب 2019
نيويرروم ،قمررئ العم ر املنرراخي( ،)18الررق ست ررمن مسرراما مر ردصصا للحلررول ال ائمررئ علررك الطبيعررئ،
سركز علك مجلئ أموم منها النال اإليكولوجيئ ال ائمئ علرك الغراابت واألماضري ،والزماعرئ الذكيرئ،
وحلررول الررنال الغذائيررئ( )19وسرريتوىل قيررادة مسررام احللررول ال ائمررئ علررك الطبيعررئ ك ر مررن الص ر
ونيوةيلندا وسيدعمه تمج األمل املتحدة للبيلئ
 -51ويشك مسام احللول ال ائمئ علك الطبيعئ واحدا من سسعئ مسامات مرتا طرئ حتردد أهنرا
سنطوي علك إمكانيات عاليئ ستري احلرد مرن انبعرااثت غراةات الدفيلرئ وة دة العمر علرك الصرعيد
العاملي من أج التكيك وال ردمة علرك التحمر  ،وابلترااث املسرايفئ حت ير اهلردب العرام املتمثر
ة دة الطموح وحنيز سس ي العمر صرو سننييرذ اسنيراق ابميرس وسريتناول مروجز سعرد ال ةسرئ
ال مئ ومن املتوق أن سدعل مناومئ األمرل املتحردة امل ري
املبادمات واةلتزامات الق ستع
قدما ق رتحات ال مئ وإدماجها العمليئ املؤديئ إىل الدومة  25ملرؤأل أ،ر اب اةسنياقيرئ اإل،اميرئ
وما عد ا
__________
)(14
)(15
)(16
)(17
)(18
)(19

انا
انا  :عمليات ختطي التكيك وسننييذ وس ييمه الق ستناول الرنال اإليكولوجيرئ وجمراةت مرن قبير املروامد املائيرئ،
انا FCCC/SBSTA/2017/3 :
انار ر ر  ،FCCC/PA/CMA/2018/3/Add.2 :امل ر ر ر م /18م أ ت - 1-امل فر ر ر  :الط ائر ر ر واإلجر ر ر اءات واملب ر رراد
التوجيهيئ اواصئ ذ،ام شنيافيئ اإلج اءات والدعل.
><https://unfccc.int/topics/resilience/resources/adaptation-databases

><https://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
><https://www.un.org/en/climatechange/

املصرردم:

Information Note on the 2019 Climate Action Summit of the Secretary-General

<https://www.un.org/en/climatechange/assets/pdf/Information_Note_Climate%20Summit_20Mar2
>019.pdf
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 -52و إ،ررام ر تمج عم ر فرررتة السررنت  ،2019 - 2018أعرردت يلررئ التنياع ر س ي ر ا
معنرروت "حت ي ر النيوائررد الك ونيررئ ملمامسررات اإلدامة املسررتدامئ لألماضرري :مبرراد سوجيهيررئ لت رردي
الك ر ررون الع ر رروي للرت ر ررئ سر ررياق عملير ررات التدطر رري وال صر ررد املتعل ر ررئ تحيير ررد أث ر ر سر ررد وم
األماضرري" ،الررذي ي ر د سوليررك شررأنه الوثي ررئ  ICCD/COP(14)/CST/2ويشرردد الت ي ر علررك أن
األداة ال ئيسر رريئ لتحيير ررد أث ر ر سر ررد وم األماضر رري ستمث ر ر هن ر رج وسكنولوجير ررات اإلدامة املسر ررتدامئ
لألماضر رري ،كمر ررا ي مر رري إىل س ر رردا إمشر ررادات عملير ررئ لر رردعل ايلر ررئ سر رردخةت قائمر ررئ علر ررك اإلدامة
املستدامئ لألماضي سكني احلنياظ علك خمزوتت الك ون الع وي للرت ئ وسعزيز ا
 -53وسنطرروي سكنولوجيررات اإلدامة املسررتدامئ لألماضرري علررك م رزا ميكررن أن سسررهل فوائررد
متعررددة فرراإلدامة املسررتدامئ لألماضرري سررؤدي دوما مئيسرريا حتييررد أث ر سررد وم األماضرري وميكنهررا
اإلسهام حت ي أ داب آيتشي للتنوا البيولوجي (إ،ام التنوا البيولوجي ملا عد عرام )2020
حت ير ر املس ررايفات احمل ررددة و،نير را وخطر ر التكي ررك الو،ني ررئ للب رردان
كم ررا ميكنه ررا أن سصر ر
األ ،ر ر اب اةسنياقير ررئ اإل،امير ررئ ،مر ررن خر ررةل اعتمر رراد حلر ررول الك ر ررون واحللر ررول ال ائمر ررئ علر ررك
الطبيعئ سياق التكيك م سغر املناخ
 -54و حر ر أن اإلدامة املس ررتدامئ لألماض رري ،والتكير رك ال ررائل عل ررك ال ررنال اإليكولوجي ررئ،
واحلد من خما ،الكروامث ال رائل علرك الرنال اإليكولوجيرئ ،واحللرول ال ائمرئ علرك الطبيعرئ ست را،
عرردد مررن األ ررداب والعناص ر املشرررتكئ ،فررتن استكشرراب وسوثي ر ال واسررل املشرررتكئ ينهررا مررن
شأنه أن يسهل حت ي التآةم اسنياقيات ميو ،خاصئ إ ا مرا سسرت التوفير ر سكنولوجيرات
وأف ر امس ررات اإلدامة املس ررتدامئ لألماضرري واحلل ررول ال ائم ررئ عل ررك األماضرري ال ررق ي ر وض هل ررا
مبر ررادمات التكير ررك ال ر ررائل علر ررك الر ررنال اإليكولوجير ررئ ،واحلر ررد مر ررن املدر ررا ،ال ر ررائل علر ررك الر ررنال
اإليكولوجي ررئ ،واحلل ررول ال ائم ررئ عل ررك الطبيع ررئ ض ررمن إ ،ررام عملي ررات اسنياقي ررئ مكافح ررئ التص ررح
واسنياقيئ التنوا البيولوجي واةسنياقيئ اإل،اميئ
 -55وميكررن ألمان ررئ اسنياقيررئ التص ررح أن سعم ر م ر خمتلررك ش ركاء املع فررئ إ ،ررام اةسنياقي ررئ
اإل،اميئ ،واسنياقيئ التنوا البيولوجي ،وال ط املع ةسنياقيرئ التصرح مرن أجر لرومة رذ ال ييرئ
املشرتكئ م معامب اإلدامة املستدامئ لألماضي ،و لب من خةل مجلئ أموم من ينها ضمان
وجود اسساق وسروايم سصرنيك رذ احللرول وسعزيز را مرن خرةل األدوات العلميرئ  -السياسراسيئ
وال ط املع ةسنياقيئ التصح

خامسا اتستنتاجات والتوصيات
 -56بعد النإلر متامني هذه الوثيقة ،والتقدم احملرز تطوور القطب املعر لالتفايية
و نشررر ساتررل ممارسررات اإلدارة املسررتدامة لألراض ر  ،لعررل جلنررة العلررم والتكنولوجيررا تررود
التوصية ابلعناصر التالية لينإلر ايها مؤمتر األطراف ،وخيلص بشأهنا إىل ما ول :
والح ر ر مر ررر التقر رردور األداة اجلير ررد ل ر ررهيئة التفاعر ررل تنفير ررذ بر ررر م ع لهر ررا
(أ)
للفرتة  2019-2018والتقدم الكبري الذي سحرزته اهليئة صوب لقيل األهداف احملددة هلا؛
( ) والحر ر سوتر ر ا م ررر التق رردور الع ررل ال ررذي سطزت رره األمان ررة بش ررأن تطر روور وتعه ررد
تقاسر ررم املعر ررارف العل ير ررة
خر رردمات تقاسر ررم املعر ررارف إطر ررار اتفايير ررة التحتر ررةر ،والتوس ر ر
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والتقنيررة ،وإجيرراد تفاعررل بررني العلرروم والسياسررات مررن خررالل بلررة سمررور مررن بينهررا إ حررة الوصررول
امليسر إىل املعارف اليت تبلورها هيئة التفاعل ومواصلة تطوور القطب املعر تتفايية التحتةر؛
(ض) وقر ررر ابجلهر ررود املتواصر ررلة الر رريت تبر ررذهلا األمانر ررة وشر رربكة حف ر ر املر رروارد مر ررن
سجررل تشررعير لليررل ساتررل ممارسررات اإلدارة املسررتدامة لألراض ر ونشرررها وإ حررة إمكانيررة
اتطالع عليها؛
(د) وطلب إىل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيرا لسرني إجرراةات ددورد عترووة
هيئة التفاعل مبا وتيح ،إطار طلب ترشيةات واحد لغرض اختيار األعتاة اجلدد ،النإلرر
طلبررات بيررر املرشررةني مررن سجررل لدوررد عل رراة مسررتقلني خيتررارون علررل سسررا عررامل
وكذلك لدود عل اة خيتارون علل سسا إيلي لي ثل كل واحد منهم منطقته؛
(ه)

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

(و) وطلب إىل األمانرة مواصرلة توسرير القطرب املعرر تتفاييرة التحترةر وزيدة
تعزوزه لتع يم املعارف ذات الحتلة علل بير سصةاب املحتلةة؛
(ة) وطل ررب إىل األمان ررة الع ررل م ررر اتفايي ررات رو ررو األخ رررى والش ررركاة املعني ررني
لت ان اتتساق واملواةمة طروقة تحتنين وتعزوز التكين القا م علل النإلم اإلوكولوجية،
وا د من كاطر الكروارع القرا م علرل الرنإلم اإلوكولوجيرة ،وا لرول القا رة علرل الطبيعيرة،
واإلدارة املس ررتدامة لألراضر ر م ررن خ ررالل األدوات العل ي ررة  -السياس رراتية والقط ررب املع ررر
تتفايية التحتةر؛
(ح) وشر ررعر األط ر رراف علر ررل مواصر ررلة تقاسر ررم املعلومر ررات بشر ررأن نإلر ررم تقاسر ررم
املعر ررارف ،واملنشر ررورات ا دوثر ررة ،ووريهر ررا مر ررن املعلومر ررات ذات الحتر ررلة ابلتحتر ررةر وتر رردهور
األراض واجلفاف/اإلدارة املستدامة لألراضر مرن خرالل القطرب املعرر تتفاييرة التحترةر،
وودعو اخلرباة املرشةني من األطراف وسصةاب املحتلةة اآلخرون سوتا إىل نفس الش ة؛
(ط) وش ررعر األط ر رراف عل ررل مواصر ررلة اإلس ررهام لر رراتت إارادو ررة تبر ررني ساتر ررل
امل ارسررات ذات الحتررلة ،وورردعو سصررةاب املحتررلةة اآلخ ررون إىل نفررس الش ر ة ،مررن سجررل
تعزوز ياعدة معارف اإلدارة املستدامة لألراض ؛

(ي)
هيئة التفاعل؛

ودعو البلدان املتقدمة األطراف والبلدان األخرى القرادرة إىل دعرم سنشرطة

( )،ورردعو األط رراف واملؤسسررات املاليررة والتقنيررة إىل دعررم تعه رد ع ررل القطررب
املعر تتفايية التحتةر وتوسيعه وزيدة لسينه وتطووره.
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