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 مؤمتر األطراف
 جلنة العلم والتكنولوجيا

 الدورة الثالثة عشرة
 ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٩-٦الصني، أوردوس، 

 )أ( من جدول األعمال املؤقت3البند 
 تفاعل العلوم والسياسات وتقاسم املعارف

 استعراض عمل هيئة التفاعل بني العلوم والسياسات وإجنازاهتا

 استعراض عمل هيئة التفاعل بني العلوم والسياسات وإجنازاهتا  
 مذكرة من األمانة  

 موجز  
، أن تواصرررررر  لتفرررررر  الت اعرررررر  ١١-م أ/٢3األطررررررراب، قوجرررررر  م رررررررر  قرررررررر مررررررؤ ر  

ؤ ر عشرررررر  ملررررر العلررررروم والتتاسرررررات )لتفررررر  الت اعررررر ( عملثرررررا  ررررر   ايررررر  الررررردور  ال ال ررررر  برررررني
وجرررر   تررررُ سترتررررتعر.  عملثرررراذ وعرررر و  علررررا  لرررر ، قرررررر مررررؤ ر األطررررراب ق األطررررراب،

أمررور،  جتررا علررا  لرر علررو والتونولو أن ترّكررز الرردور  ال ال رر  عشررر  لل نرر  ال ١٢-أ م/٢3 م رررر 
، ٢٠١٧-٢٠١٦منثا استعرا  العم  الذي اضطلعت به لتف  الت اع  خر ل رتر   الترنتني 

  املتت ب ذيفلت اع  اوعلا جمم  إجنازاهتا منذ إنشائثا بغت  اختا  قرار بشأن سري عم  لتف  
اضرطلعت بره لتفر  وت دم لذ  الوثت   معلومات تتتند إىل األدل  بشأن العم  الذي  

االسرتنتاجات  وبشأن جمم  إجنازاهتا، رتضً  عرن ٢٠١٧-٢٠١٦الت اع  خ ل رت   التنتني 
ألمرررو ات اقتررر  والتوصرررتات  ات الصرررل ، بنررراًي علرررا ت ترررتو خرررارجأ أرجرررري بتولتررر  مرررن أمانررر  ا

ن ذ والغرر  مر٢٠١٧يو املتحد  ملوارتح  التصحر يف ال    من كانون ال اين/يناير إىل أاير/مرا
 يفألطرررررراب ااملعلومرررررات واالسرررررتنتاجات والتوصرررررتات الررررروارد  يف لرررررذ  الوثت ررررر  لرررررو متررررراعد  

 مداوالهتا بشأن عم  لتف  الت اع  يف املتت ب ذ
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 احملتوايت
 الص ح  ال  ررات 

 3 ٧-١  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ معلومات أساست  - أوالً  
 4 ١١-8  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ النتائج املتوقع  من لتف  الت اع  بني العلوم والتتاسات - اثنتاً  
العم  الذي اضرطلعت بره لتفر  الت اعر  برني العلروم والتتاسرات خر ل رتر   الترنتني  - اثل اً  

 ٧ ١٩-١٢  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ٢٠١٧-٢٠١٦
 ١٠ 3٠-٢٠  ذذذذذذذذذذذذذذ اإلجنازات اإل الت  هلتف  الت اع  بني العلوم والتتاسات منذ إنشائثا - رابعاً  
 ١٢ 3٢-3١  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ توصتات الت تتو اخلارجأ - خامتاً  
 ١3 33  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ استنتاجات - سادساً  
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 معلومات أساسية  -أولا  
، لتف  ت اعر  برني العلروم والتتاسرات ١١-م أ/٢3أنشأ مؤ ر األطراب، قوج  م رر   -١

رور  لا إثر االعر اب بضرعضواً وث ث  مراقبنيذ وأييت لذا ال رار ع ٢٠)لتف  الت اع ( مؤل   من 
إىل  ترر   واجل راب حتترني وسرائ  إيصرال املعلومررات العلمتر  املتعل ر  ولتصرحر وترردلور األراضرأ

يتم ر  لردرتا و لعلمتر ذ ب املعنت  ووحلاج  إىل إطر   مرؤ ر األطرراب علرا اخرر التطرورات ااألطرا
ا يتصررر  مررر  إيصررال لتفرر  الت اعررر  يف تتررثت   ررروار ثنررائأ االمرررا  بررني العلررروم والتتاسررات وك الررر

تر  اب إىل  ولتتاسات من معلومات ومعارب ومشور  بشأن التصرحر وتردلور األراضرأ واجل ر
 م ذ األطراب املثت

تتنررررراول حتديررررررد  (١)وحت ت ررررراً هلرررررا ين اهلررررردرتني، ترترررررند إىل لتفرررررر  الت اعررررر  مثرررررام عديرررررد  -٢
اال تتاجات من املعارب العلمت ، واكتتاب وحتلت  النتائج العلمت  وغريلا من املعلومات العلمت  
املتعل رررررر  ولتصررررررحر وتررررررردلور األراضررررررأ واجل ررررررراب، وتر رررررر  لرررررررذ  املعلومررررررات السرررررررت دامثا يف 

ت، وال سررررتما يف اختررررا  ال ررررررارات يف إطررررار ات اقترررر  األمرررررو املتحررررد  ملوارتحرررر  التصرررررحر التتاسررررا
)االت اقت (ذ وترتن.د إلتثا أيضاً مثم  حتديد وت دمي سب  ووسائ  لتلبت  اال تتاجات مرن املعرارب 

 العلمت  والت اع  م  خمتل  اآللتات العلمت ذ
ن تعمررررر  لتفررررر  الت اعررررر   ررررر  ، أ١١-م أ/٢3وقررررررر مرررررؤ ر األطرررررراب، قوجررررر  م ررررررر   -3

طرررراب، ؤ ر األمرررالررردور  ال ال ررر  عشرررر  ملرررؤ ر األطرررراب،  ترررُ سترترررتعر  عملثررراذ وقررررر   ايررر 
 نررر ( تونولوجترررا )الل، أن ترّكرررز الررردور  ال ال ررر  عشرررر  لل نررر  العلرررو وال١٢-أ م/٢3قوجررر  م ررررر  

   ل رتررررر لررررر  أمرررررور، منثرررررا اسرررررتعرا  العمررررر  الرررررذي اضرررررطلعت بررررره لتفررررر  الت اعررررر  خررررر  علرررررا
شررأن سررري عمرر  ب، وعلررا جممرر  إجنازاهتررا منررذ إنشررائثا بغترر  اختررا  قرررار ٢٠١٧-٢٠١٦ التررنتني

ئرررمل املناسرررب   ررردم الواثتلتفررر  الت اعررر  يف املترررت ب ذ وقوجررر  امل ررررر ن تررره، طرل ررر  إىل األمانررر  أن 
 لل ن  يف دورهتا ال ال   عشر ذ

 رر  عشررر  معلومررات قائمرر  علررا األدلرر  ولضررمان أن الل نرر  سررترتاث هلررا أثنرراي دورهتررا ال ال -4
ترررتو خرررارجأ جرررراي ت وحمللررر  حتلرررتً  جترررداً السرررتعرا  لتفررر  الت اعررر ، أصررردرت األمانررر  تولت ررراً إ
صاصرراتذ أن االختألعمررال لتفرر  الت اعرر ذ وا التشرراور مرر  موترر  جلنرر  العلررو والتونولوجتررا بشرر

 علرررا قائمررر  و، بنرررايً جرررراي الت ترررتووجررره موتررر  الل نررر  أيضررراً اختترررار رتريرررمل اخلررررباي االستشررراريني إل
يتشرررارد الترررتد ر  خمتصرررر  ألك رررأ املرذرررحني الرررذين ت ررردموا للمثمررر ذ واخترررري للمثمررر  رتريرررمل يرأسررره
  إيتوادارتال وتدعمه التتد  لتندسأ س ينغر والتتد ريتشارد دجتمس توماسذ

ذ ومشلررت ٢٠١٧وأرع ررد الت تررتو اخلررارجأ يف ال رر   مررن كررانون ال اين/ينرراير إىل أاير/مررايو  -٥
عملترر  الت تررتو  رر  ودراسرر  بترراوت كمترر  ونوعترر  تضررو واثئررمل لتفرر  الت اعرر  وت ررارير اجتماعاهتررا 
وإ صرررايات عرررن اسرررت دام منت اهترررا واست صرررايين عررررب ذررربو  اإلن نرررت وم ررراب ت مررر  خمتلررر  

ذررر ن مرررن خررر ل  ٢٠٠جمموعرررات أصرررحاب املصرررلح ذ وعلرررا العمررروم،  رررت استشرررار  قرابررر  
مل اب ت اليت أرجريت خ ل عملت  الت تتوذ وقردّ م مشررو  أو  لت ريرر الت ترتو إىل االست صايات وا

__________ 

  لت اع  يف املوق  الشبوأ التا :ترد اختصاصات لتف  ا (١)
<http://knowledge.unccd.int/sites/default/files/inline-files/ToR_SPI_revised-Apr2016.pdf> ذ 

http://knowledge.unccd.int/sites/default/files/inline-files/ToR_SPI_revised-Apr2016.pdf
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ذ واسرتر د مت التع تبرات الريت قردمثا أعضراي لتفر  ٢٠١٧اجتما  لتفر  الت اعر  يف نتتران/أبري  
وميورررن  ٢٠١٧الت اعررر  ملواصرررل  تطررروير الت ريررررذ واسرررتروم   ت ريرررر الت ترررتو يف منتصررر  أاير/مرررايو 

 ذ(٢)علته علا املوق  الشبوأ ل ت اقت االط   
رت د ركرز علرا جرانبني م ابطرني  را  ١٢-م أ/٢3وأرعد الت تتو اخلارجأ  شتاً م  امل رر  -٦

وجممرر  إجنررازات لتفرر   ٢٠١٧-٢٠١٦العمر  الررذي اضررطلعت برره لتفرر  الت اعر  يف رترر   التررنتني 
برررررومج عمرررر  لتفرررر  الت اعرررر  يف الت اعرررر  منررررذ إنشررررائثاذ وأرع ررررد اجلانرررر  األول كاسررررتعرا  ألداي 

ذ وتعلرررمل األمرررر (3)، الرررذي اعتمرررد يف الررردور  ال انتررر  عشرررر  ملرررؤ ر األطرررراب٢٠١٧-٢٠١٦ ال ررر  
أساساً ق ارن  ما كان م رراً يف األص  م  ما  دث رتعً  وبتحديد عوام  الن راث أو التحردايت 

لت اعر  منرذ إنشرائثا، رترتعوس نترائج الرئتتت ذ أمرا اجلانر  ال راين، املتعلرمل إ را  إجنرازات لتفر  ا
لتفررر  الت اعررر  م ارنررر  اررردرتثا العرررام وواليتثررراذ ويت ررراوز لرررذا اجلانررر  حت ترررمل النرررواتج لتن رررر  رررو 
رتعالتررر / ثري لتفررر  الت اعررر ذ وإلرسررراي أسررراس مترررني لت ترررتو لرررذ  ال عالت /لرررذا الترررأثري، بررردأ الت ترررتو 

، اهلرردب منثررا توضررتي الطري رر  الرريت يتوقرر  أن اخلررارجأ بتعريرر  ين ريرر  تغتررريي أولترر  هلتفرر  الت اعرر 
 تؤثر اا لتف  الت اع  يف عملت  االت اقت  وما ورايلا، من من ور أطول أجً ذ

 وتتتند لذ  الوثت   إىل نتائج الت تتو اخلارجأ واستنتاجاته وتوصتاتهذ -٧

 النتائج املتوقعة من هيئة التفاعل بني العلوم والسياسات -اثنياا  
تاغ  اهلررردب اإل رررا  هلتفررر  الت اعررر  )تترررثت   ررروار ثنرررائأ االمرررا  برررني العلررروم  رررت صررر -8

حر شرأن التصروالتتاسات وك ال  إيصال ما يتص  ولتتاسات من معلومات ومعرارب ومشرور  ب
ر  ت رردماًذ وررن اعتبرراوترردلور األراضررأ واجل رراب( بطري رر  تتررتي طائ رر  واسررع  مررن الت تررريات ملررا مي

ت اعر ، ولرو لتفر  ال ارجأ بتحديرد معرايري أك رر دقر  ل تراس نطراا إجنرازاتولذل  بدأ الت تتو اخلر
ررز يف ذررو  ن ريرر  التغتررري األولترر  املررذكور  أعرر  ذ وكرران الغررر  م ت تررري عملررأ  نرره ت رردميمررا أرجن 

 لأللداب والنتائج املتوقع  من لتف  الت اع ذ 
مررا وردت الت تررتو اخلررارجأذ وترررد يف الشررو  أدو  ن ريرر  التغتررري األولترر  هلتفرر  الت اعرر  ك -٩

 اِت هيئتتتةيستتتت دم منت تتتولرررأ تعورررس اهلررردب العرررام هلتفررر  الت اعررر  الرررذي  ررر  حت ت ررره عنررردما 
ا  لرر   ن  و  علررذ ولررأ تررو أ عررالتفاعتتل اتتنالق القتترار د الالتتدا  األطتتراف د التفاقيتتة

التصررررحر تررررائ  الرررروعأ وجلوانرررر  العلمترررر  مل زايد  ‘١‘اخلطرررروات الرئتتررررت  لتح تررررمل  لرررر  لررررأ: 
ل األطررراب  صررو ‘ ٢‘  ؛تتررت  مررن خرر ل منت ررات لتفرر  الت اعرروترردلور األراضررأ واجل رراب الرئ

ملترررتدام  اإلدار  علرررا أ ررردث النترررائج العلمتررر  املتعل ررر  ولتصرررحر وتررردلور األراضرررأ واجل ررراب وو
 لألراضأ يف ذو  يجالز لصن  ال راريذ 

ن ريرر  التغتررري األولترر  أربرر  نتررائج رئتتررت   وبنرراًي علررا الواليرر  املنوطرر  اتفرر  الت اعرر ، حترردد -١٠
 التا : لا النحوهلتف  الت اع  ستوون  امس  لتح تمل اخلطوات الرئتتت  املذكور  أع  ، ع

__________ 

(٢) <www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-

05/FinalReportof%20the_SPI_Assessment.pdf>ذ 
 ذ ١٢-م أ/٢١امل رر  (3)
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 تص  لتف  الت اع  إىل اخر النتائج العلمت ؛ )أ( 
ي ررروم خررررباي لتفررر  الت اعررر  بتولتررر  النترررائج العلمتررر   ات الصرررل  )قرررا يف  لررر   )ب( 
 تم  املدين(؛ذف  عن اجملإىل املتطلبات اخلاص  بو  منط   واال تتاجات واملتطلبات النااالنتبا  

توون لتفات استشاري  علمت  أخرر  علرا علرو قن رورات االت اقتر  مرن خر ل  )ج( 
 مدخ ت لتف  الت اع ؛

 ترعّبأ خربات األوساط العلمت ذ )د( 
ار النتررائج الررذي قتتررت علترره اإلجنررازات واخلطررو ن الرئتتررتتان والنتررائج األربعرر  لررأ إطرر -١١

اإل الت  هلتفر  الت اعر  يف الت ترتو اخلرارجأذ وملرا كانرت لتفر  الت اعر  قرد أدت عملثرا ل ر   زمنتر  
حمرررردود  ون يرنشررررر العديررررد مررررن نتائ ثررررا إال مررررؤخراً رترررران الت رررردم احملرررررز  ررررو حت تررررمل اهلرررردب العررررام 

  خيض  لدراس  متعم  ذ)يتت دم صنا  ال رار منت ات لتف  الت اع ( ن
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 األهداف العامة
 وار  نائ  ال ا  بني العلوم والسياساتتس يل 

يتصل  لسياسات من معلومات ومعارف ومشورة بش   التصحر وتدهور األرا   واجلفافوإيصا  ما 

استعراضثا التماس ا تتاجات ومتطلبات من مات اجملتم  املدين و 
وإدماجثا يف واثئمل لتف  الت اع 

إنشاي لتف  الت اع  بني العلوم والتتاسات التابع  ل ت اقت 

ف  الت اع استعرا  اال تتاجات اخلاص  بو  منط   وإدماجثا يف واثئمل لت

طراب لهحتديد الل ن  لربومج عم  لتف  الت اع  وإقرار مؤ ر األ

العلمت  وصول خرباي لتف  الت اع  إىل اخر النتائج

نت ات هيئة التفاعلز  ة الوع   جلوان  العلمية ملسائل التصحر وتدهور األرا   واجلفاف الرئيسية من     م

 ت  املعنت  بتغريتعبف  خربات اهلتف  احلوومت  الدول
املنا 

 جاه  لصن  القرار  كل   صو  األطراف عل  أ د  النتائج العلمية املتعلقة  لتصحر وتدهور األرا   واجلفاف و   ارة املستدامة ل را   د

تعبف  خربات املنتد  احلوومأ الدو 

 الت   تعبف  خربات ال ريمل احلوومأ الدو 
املع  ول ب 

تعبف  خربات األوساط العلمت  العلمت   ات الصل  قتام خرباي لتف  الت اع  بتولت  للنتائج

االت اقت أمان   عن طريمل ستاساتت إ    ت ارير وواثئمل سثل  لل راي  وموجزات 

علمت  واالستشاري  ترس  لتف  الت اع  تع تبات إىل اهلتف  ال
األخر 

   

   

   
   

   

   

املؤذرات الرئتتت 

است دام صنا  ال رار يف البلدان األطراب يف االت اقت  ملنت ات لتف  الت اع 

ين املتبادل االجتماعات احملضور  ورسائ  الربيد اإللو و   ١ 
اع عدد املنشورات املذكور  يف واثئمل لتف  الت     
عدد اجتماعات اهلتف  االستشاري  احملضور     
ت ارير لتف  الت اع  وعروضثا  4 
عدد واثئمل لتف  الت اع  املنشور   ٥ 
املوزع  واملنز ل  التتاساتت عدد املوجزات   ٦ 
اقتباسات لتف  الت اع  عدد مراج   ٧ 
التع ت  النوعأ علا الت اع   8 

   

   
   

  كل

 (4)والسياساتنظرية التغيري األولية هليئة التفاعل بني العلوم   
 

 
 

__________ 

  لتف  الت اع ذ متاث يف املوق  الشبوأ التا :املصدر: الت رير النثائأ لت تتو  (4)
<www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-05/FinalReportof%20the_SPI_Assessment.pdf>ذ 
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العلتتوم والسياستتات  تت   العمتتل التتذط ا تتهلعي بتتل هيئتتة التفاعتتل بتتني  -اثلثاا  
   20-  20فرتة السنتني 

إىل حت تررررمل ث ثررررر   ٢٠١٧-٢٠١٦يرمررررأ برررررومج عمرررر  لتفرررر  الت اعرررر  ل رررر   التررررنتني  -١٢
معاجلرررر  متررررأل  ت عترررر  اهلرررردب الطرررروعأ املتعلررررمل بتحتتررررد أثررررر ترررردلور األراضررررأ؛ ‘ ١‘ألررررداب: 

إمورراوت رزر قائمرر  علررا إبررراز مررا تنطرروي علترره إلارسررات اإلدار  املتررتدام  لألراضررأ مررن  ‘٢‘
العلررو مررن أجرر  مواجثرر  التصررحر وترردلور األراضررأ واجل رراب وخت ترر  ااثر تغررري املنررا  والتوترر  

تشرررر ت  وضرررر  وتن تررررذ ترررردابري وإلارسررررات حمرررردد  إلعرررراد   لترررر  األراضررررأ املترررردلور  ‘ 3‘معرررره؛ 
ذ ويتضمن برومج العم  أيضراً أربعر  أنشرط  تنترت ت  تنطروي (٥)واستص  ثا واستعاد  خصوبتثا

ت تررتو ترردلور األراضررأ واستصرر  ثا، الررذي أجرررا  املنتررد  احلوررومأ الرردو  ‘ ١‘علررا مررا يلررأ: 
للعلررروم والتتاسرررات املعررر  ولتنرررو  البتولررروجأ وخررردمات الرررن و اإليوولوجتررر  )املنترررد  احلورررومأ 

ال ريرمل احلورومأ الردو  الت ر  ‘ 3‘األراضرأ العاملتر ي؛  املتا   يف وضر  يتوقعرات‘ ٢‘الدو (؛ 
 ذ(٦)اهلتف  احلوومت  الدولت  املعنت  بتغري املنا ‘ 4‘املع  ول ب ؛ 

وقد أرجنز العم  املتعلرمل وأللرداب ال  ثر  مرن خر ل تن رتو  ايت ألعضراي لتفر  الت اعر   -١3
ذ وجرررت أنشرر  ترراد  أرترقرر  ب  أيضرراً ط  التنتررتمل األربعرريف إطررار أرترقرر  عرراد  مررا ي ودلررا رئررتس معررني 

لتنترررت ت ، جرررر  ألنشررط  ا بعرر  هلتفررر  الت اعرر  من مررر   اتترراًذ ولورررن، ن رررراً لرر اثر االسررر اتت ت  ل
 تن تذلا بتعاون وثتمل م  أمان  االت اقت ذ

 اعررر  وجرررر  تن رررتو تن ترررذ بررررومج العمررر  ومناقشرررته خررر ل اجتمررراعني كررراملني هلتفررر  الت -١4
عمر  عرن بعرد عرن (ذ وأرجنز قدر كبري مرن ال٢٠١٦أيلول/سبتمرب و  ٢٠١٥ل/أكتوبر )تشرين األو 

 طريمل الربيد اإللو وين والتداول عن بعدذ 
مل ن لنتائج الت تتو اخلارجأ املتعلمل ولعم  الذي اضرطلعت  ٢و ١ويرد يف اجلدولني  -١٥

 ذ٢٠١٧-٢٠١٦به لتف  الت اع  خ ل رت   التنتني 

__________ 

 ذ ١ان ر اجلدول  (٥)
 ذ ٢ان ر اجلدول  (٦)
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  ١اجلدول   
احملرز حنو حتقيق أهداف هيئة التفاعل بني العلوم والسياستات د بترجمج عمل تا لفترتة  التقدم

 (٧)  20-  20السنتني 
 م   ات  العملت  النواتج املتوقع  اهلدب

: ت رررررررررردمي توجتثررررررررررات ١
علمتررررر  لت عتررررر  اهلررررردب 
الطرروعأ املتعلررمل بتحتتررد 

 أثر تدلور األراضأ

دلترررررررررر  اسررررررررررت دام لتح تررررررررررمل 
تررررررردلور لررررررردب حتتترررررررد أثرررررررر 

األراضرررررررررررأ علرررررررررررا الصررررررررررررعتد 
ال طرررررررررررررررررررررررري اسررررررررررررررررررررررررتناداً إىل 
اسرررررتعرا  األطرررررر امل التمتررررر  
واملنث ترررر  امل   رررر  الرررريت مررررن 
ذأ ا أن تردعو علمتراً حت ترمل 
اهلرررررررررردب الطرررررررررروعأ املتعلررررررررررمل 
 بتحتتد أثر تدلور األراضأ

يضرررطل  ارررا رتريرررمل لتفررر  الت اعررر  
بررررني العلرررروم والتتاسررررات ب ترررراد  
عضرروين وبرردعو مررن عملترر  أولترر  

لو رتتثرررررا خررررررباي خرررررارجتون، يترررررا
ومتررررررا ات مررررررن أعضرررررراي لتفرررررر  
 الت اع  ومتتعرضني خارجتني 

 لعلمأاإلطار امل التمأ االوثت   الصادر : 
ذ صرررررردرت لتحتترررررد أثرررررر ترررررردلور األراضرررررأ

 لت ضرر  السرررتعرا  األقررران اخلرررارجتني يف
 ، ونرشرت يف صتغتثا٢٠١٦ زيران/يونته 

 قاً ذ وانط ٢٠١٧النثائت  يف ذباط/رترباير 
صرررر ح   ٩8مرررن لرررذ  الوثت رررر  الررريت تضرررو 

ز وللغرر  اإلنولتزيررر  رت ررخ، اسرررتر ل ن مررروج
صرررررر حات  ٦للعلرررررروم والتتاسررررررات يضررررررو 

وأرترررررتي بررررر  ث لغرررررات يف ذرررررو  مطبررررررو  
 وإلو وين

: تتلتخ الضروي علرا ٢
مررررررررررررررا تنطرررررررررررررروي علترررررررررررررره 
إلارسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررات اإلدار  
املتررتدام  لألراضررأ مررن 
إموررررررررراوت رزر قائمررررررررر  
علرررررررررا العلرررررررررو ملواجثررررررررر  

وترررررررررررررررررردلور التصررررررررررررررررررحر 
األراضررررررررررررررأ واجل رررررررررررررراب 
وخت ت  ااثر تغري املنا  

 والتوت  معه

مؤسترررررررر /احتاد مؤسترررررررراتذ ت ريررررررررررررررر ت رررررررررررررر  يرتررررررررررررررند إىل 
  اختخ ررررذ ال رررررار املتعلررررمل  نشررررط

لرذا اهلرردب يف الرردور  ال انترر  
عشرررررررررررررر  ملرررررررررررررؤ ر األطرررررررررررررراب 
وقرررررردمت بشررررررأ ا معلومررررررات 
ولغررررررررررر  الت صرررررررررررت ، خ رتررررررررررراً 
ألنشررررط  األلررررداب األخررررر  

صررررلا لتفررر  الررريت  رررددت عنا
 الت اع 

قررررررررررررررام بررررررررررررررذل  رتريررررررررررررررمل صررررررررررررررغري 
أعضررررررررررراي لتفرررررررررر  الت اعررررررررررر   مررررررررررن

أربعرررررررررررر  مررررررررررررن لررررررررررررؤالي  بتنتررررررررررررتمل
األعضرررررررررررررررررررررررررررررايذ واسرررررررررررررررررررررررررررررتغرقت 

االختصاصرررررات ودعرررررو   تعررررراري 
احترررررررررررررررررراد املؤستررررررررررررررررررات )الرررررررررررررررررريت 

رررررررررررررررت علررررررررررررررا اإلن نررررررررررررررت يف  نرش 
إىل  ١٥/٧/٢٠١٦مررررررررن  ال رررررررر  
( واختتررررار  أك ررررر ١٦/٩/٢٠١٦

 ذ وخيضررر  الت ريررررإلرررا كررران متوقعررراً 
سررررتعرا  أعضرررراي لتفرررر   الترررراً ال

 الت اع  ومتتعرضني خارجتني

وأ لاع  الت رير الت   امل دم إىل لتف  الت 
يتتعرضررررررررررررررره أعضرررررررررررررررا لا واملتتعرضرررررررررررررررون 

نتتررران/أبري ( ينبغرررأ  ١٧–١اخلرررارجتون )
ت  أن يوضرر  يف صررتغته النثائترر  يف األسررراب
 علرومامل بل ذ وستعد لتف  الت اعر  مروجز ال
قررررررت والتتاسررررررات امل ابرررررر  بعررررررد  لرررررر  بو 

ا قصررررريذ وال ميوررررن يف اإلطررررار الررررزم  هلررررذ
 الت تررررتو التح ررررمل مررررن ت رررردميثما يف الوقررررت
 املناسررر  لتن رررر رتتثمرررا مرررؤ ر األطرررراب يف

 دورته ال ال   عشر  

: تشرررررررررررررر ت  إعررررررررررررررداد 3
وتن تذ تدابري وإلارسات 
حمرررررردد  إلعرررررراد   لترررررر  
األراضرررررررررررررررأ املتررررررررررررررردلور  
واستصرر  ثا واسررتعاد  

 خصوبتثا

املناسب  استعرا  املمارسات 
ال ائمررررررر  واقررررررر اث توجتثرررررررات 
علمتررررررررررر  السرررررررررررت دام تلررررررررررر  

 املمارسات

لت رادي االزدواجترر ، ن ررت لتفرر  
الت اع  يف متأل  االسرت اد  مرن 
مبررررررررادر  لل ريررررررررمل الرررررررردو  املعرررررررر  
وملرررررررروارد الترررررررراب  لررررررررربومج األمررررررررو 
املتحررد  للبتفرر  مررن أجرر  التعرراون 
يف إعداد ت رير بشرأن استصر ث 

الت اع   األراضأذ ويتطل   ل 
مررررررر  العملتررررررر  الداخلتررررررر  لل ريرررررررمل 
ا الرررررردو  املعرررررر  وملرررررروارد إلقرارلرررررر

 وإط قثا

علررررا الرررررغو مررررن أن عملتررررات تبررررادل اراي 
 دو )إ ابت ( علرا اإلن نرت مر  ال ريرمل الر

يف  املعرر  وملرروارد كانررت قررد برردأت ول عرر 
، رترررررران ٢٠١٥النصرررررر  ال رررررراين مررررررن عررررررام 

فر  تاملشاورات املوجثر  الريت تشرم  إل لرأ ل
  ريررررملالت اعرررر  ن تبرررردأ إال أثنرررراي اجتمررررا  ال

ب  العامرر  املعرر  وستصرر ث األراضررأ التررا
ارس ار/ملل ريمل الدو  املع  وملوارد يف ا 

ذ وولتررررررا ، ن يبررررررردأ التعررررررراون مررررررر  ٢٠١٧
ذ ؤخراً ال ريررررمل الرررردو  املعرررر  وملرررروارد إال مررررر

وستترتمر العمرر  علررا حت تررمل لررذا اهلرردب 
 ،   هلتفررررر  الت اعررررريف بررررررومج العمررررر  امل بررررر

 رلنرراً بصرردور قرررار مررن مررؤ ر األطرررراب يف
 دورته ال ال   عشر  

__________ 

ي  ط ت ر ذ متراث يف املوقر  الشربوأ الترا : املصدر: الت رير النثائأ لت تتو لتف  الت اع ذ م  إجراي تعدي ت حترير  (٧)
<www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-

05/FinalReportof%20the_SPI_Assessment.pdf>ذ 
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  ٢اجلدول   
 (8)التقدم احملرز د أنشهة التنسيق

 الت دم احملرز أنشط  التنتتمل
: متابعررررر  يت ترررررتو تررررردلور األراضرررررأ ١

 واستص  ثاي، الذي أجرا  ياملنتد 
احلوررومأ الرردو  للعلرروم والتتاسررات 
املعرررر  ولتنررررو  البتولرررروجأ وخررررردمات 

 ه الن و اإليوولوجت ي، واملتا   رتت

التتاسررررات يف و ، سررررا ت لتفرررر  الت اعرررر  بررررني العلرررروم ٢٠١٦خرررر ل  زيران/يونترررره و وز/يولترررره 
أعضراي  وعرون مرن  األول لت تتو تدلور األراضرأ واستصر  ثاذ وستواصر  متطاستعرا  املشرو 

  ناسررب  املشرررو خ ت قلتفرر  الت اعرر  التعرراون مرر  املنتررد  احلوررومأ الرردو  بتررورتري مزيررد مررن املررد
ل ستعراضرثا خر الملتا ر  ال اين للت ريرر الت ر  الوامر  واملروجز املررتبخ بره لصرانعأ التتاسرات، ا

 ٢٠١٧ران/يونته أاير/مايو و زي
: املتررررررررررررا   يف وضرررررررررررر  توقعررررررررررررات ٢

 األراضأ العاملت  
ال الُ لل ن  التوجتثت   يف االجتما  ٢ذارك ر ساي أرترق  لتف  الت اع  املعنتون بنشاط التنتتمل 

يف برون، أملانترا(ذ  ٢٠١٦  وز/يولتره ١ زيران/يونتره و 3٠لتوقعات األراضأ العاملت  )املع ود يف 
مج عمر   رزي مرن بررونرواتج أرع ردت ك‘ ١‘وقد ا حتديد مترا تني حمتملترني مرن لتفر  الت اعر : 

و النترررر  ألوىل أالتفررر  الت اعررر  ميورررن إدماجثررررا يف لتوررر  توقعرررات األراضررررأ العاملتررر  )النتررر   
رقررررات عمرررر  ستتررررتعر  أعضرررراي لتفرررر  الت اعرررر  و ‘ ٢‘امل بلرررر ( بوصرررر ثا ورقررررات عمرررر  حمتملرررر ؛ 

 رر إجرا لررا يفجأ امل ررتوقعررات األراضررأ العاملترر  ومشرراري  رتصرروهلا أثنرراي عملترر  االسررتعرا  اخلررار 
 لررر ، ال ترررزال  ذ ومررر ٢٠١٧إىل كرررانون ال اين/ينررراير  ٢٠١٦  مرررن كرررانون األول/ديترررمرب ال ررر  

 لمتاً عتوقعات األراضأ العاملت  أساساً وثت   للتوعت  العام  ولتتت إنتاجاً 
يررمل : متابعرر  التعرراون الرررالن مرر  ال ر 3

احلوررررررررررومأ الرررررررررردو  املعرررررررررر  ول برررررررررر  
واستوشررررراب املزيرررررد مرررررن سرررررب  لرررررذا 

 التعاون

رئتترررأ  وموضرررو  ن العضررروي يف ال بررر  مؤذرررر رئتترررأ لتن ترررذ حتتترررد أثرررر تررردلور األراضرررأالوربرررو 
 لعمررر  اخلامتررر ا جلتررر  للتعررراون برررني لتفررر  الت اعررر  وال ريرررمل احلورررومأ الررردو  املعررر  ول بررر ذ ويف

 ثر  أنشرط  مشر ك  ث، جرر  حتديرد ٢٠١٦لل ريمل احلوومأ الدو  املع  ول ب  يف ا ار/مارس 
ل بر  يف   ب ص  عرن ادرعأ ال ريمل احلوومأ الدو  املع  ول ب  للمتا ‘ ١’لأ:  ٢٠١٧لعام 

اعرر  ل برر  مر  لتفر  الت وسرتتعاون ال ريرمل احلوررومأ الردو  املعر  ‘ ٢’توقعرات األراضرأ العاملترر ؛ 
ن العضروي يف للوربرو  بشأن ت تتو الوربون العضوي يف ال ب  )قرا يف  لر  خريطر  عاملتر  جديرد 

تدام  وامل ررايتس مررن ألررداب التنمترر  املترر ١-3-١٥( يف إطررار املؤذررر ٢٠١٧برر  ولررول عررام ال  
ك لتعريرر  ال برر  حتررت سررتر ر  ت تررتو عررام مشرر  ‘ 3’املدعومرر  لت تررتو حتتتررد أثررر ترردلور األراضررأ؛ 

ول بررر ذ  مأ الررردو  املعررر يإدار  ال بررر  املترررتدام ي التررراب  لل ريرررمل احلورررو  ١قتررراد  ال ريرررمل العامررر  
ل بر  ودو  املعر  ورومأ الروكانت النتت   امللموس  األوىل للتعراون برني لتفر  الت اعر  وال ريرمل احل

اذرررر ك يف و ، ٢٠١٧ لررررأ نرررردو  املررررواد العضرررروي  يف ال برررر  الرررريت نر ّ مررررت يف رومررررا يف ا ار/مررررارس
املعرر   لرردو وررومأ ا ريمل احلرعايتثررا االت اقت /لتفرر  الت اعرر ، والشررراك  العاملترر  مررن أجرر  ال برر /ال

 ول ب ، واهلتف  احلوومت  الدولت  املعنت  بتغري املنا  
: بررررررردي وتنترررررررتمل الت ررررررراع ت برررررررني 4

ترررررر  االت اقترررررر  واهلتفرررررر  احلوومترررررر  الدول
 املعنت  بتغري املنا  

اصراً ا  ت ريرراً خري املنرستاا لرذا النشراط التنترت أ لرو إعرداد ال ريرمل احلورومأ الردو  املعر  بتغر
ت غرذائأ وتردرت ااألمن الاملنا  والتصحر وتدلور األراضأ واإلدار  املتتدام  لألراضأ و عن تغري 

جتما  من مر  ت اع  اغازات الدرتتف  يف الن و اإليوولوجت  األرضت ذ و ضر أ د أعضاي لتف  ال
رومرا  ع رد يفاملنرا  املن  بتغررياألغذي  والزراع  التابع  لألمو املتحد /ال ريمل احلورومأ الردو  املعر 

الت اقت ، عن طريمل ام  موظ أ ات اقت  موارتح  التصحرذ وعّتنت  ٢٠١٧يف كانون ال اين/يناير 
طرراا الت ريرررر نحتديرررد  موترر  جلنررر  العلررو والتونولوجترررا، الرررئتس املشرررارك هلتفرر  الت اعررر  الجتمررا 

مل ألربعرررني لل ريررر(، الرررذي  ضرررر أيضررراً الررردور  اخلامتررر  وا٢٠١٧اخلرررا  يف دبلرررن )ذرررباط/رترباير 
،  ترُ قرررت (٢٠١٧س احلوومأ الدو  املع  بتغري املنا  )غواداالخارا، املوترت ، ا ار/مرار 

لنطراا، بردي  ريرر حتديرد اتاً إىل اجللت  العام  للثتف  احلوومت  الدولت  املعنتر  بتغرري املنرا ، اسرتناد
بتغرري  ولتر  املعنتر متر  الدإعداد الت ريرر اخلرا ذ وسرتوم  التعراون برني لتفر  الت اعر  واهلتفر  احلوو 

 املنا  األنشط  املتعل   ولوربون العضوي يف ال ب 

__________ 

املصدر: الت رير النثائأ لت تتو لتف  الت اع ؛ م  إجراي تعدي ت حتريري  ط ت ر ذ متراث يف املوقر  الشربوأ الترا :  (8)
<www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-

05/FinalReportof%20the_SPI_Assessment.pdf>ذ 
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وخلررن الت ترررتو اخلرررارجأ إىل أن لتفرر  الت اعررر  اخترررذت إجرررايات ملعاجلررر   تررر  ألرررداب  -١٦
لراذ وأرترادت رب من غري برومج عملثا وأنشطتثا التنتت ت ، بتنما تل ت بعض األنشط  التماماً أك

را غولرو أمرر اسرت شط  كانت تتوق  علا إقام  ذراكات تعاونت  جديد ،الت ارير  ن بعض األن
ر  يف بعررض كرراالت أخرروقترراً طررويً   رر  مرر  الشررركاي املتحمتررني وامللتررزمنيذ وجنرري التعرراون مرر  و 

رجر  عرن سرباب خااحلاالت، ولون أذري إىل أن لرذ  اجلثرود  خررت ك ررياً يف غالر  األ تران أل
 ستطر  أعضاي لتف  الت اع ذ

ورتتما يتعلمل بتن تو العم ، خلن الت تتو اخلارجأ إىل أن عر ي االضرط   قثرام لتفر   -١٧
 ملثام اسرتند إىلان توزي  أالت اع  لتس موزعاً ولتتاوي بني أعضاي اهلتف ذ ولونه أذار أيضاً إىل 

 التزامات طوعت ، واأللو من  ل  أن األنشط  الضروري  استمرت بنشاطذ
 للورترراي بتوقعاهتررا، ن ررراً  اخلررارجأ، يبرردو احل ررو احلررا  هلتفرر  الت اعرر  مناسررباً وورت رراً للت تررتو  -١8

 املواضرت  الريت طراا ومرد نملتتو  الدعو املا  املتاثذ ويف  ني قد يرعترب أن احل رو احلرا  ي ترد 
تمترر  قرونرر   لت اعرر  ترتثتفرر  ا -ميوررن أن تغطتثررا لتفرر  الت اعرر ، رتانرره يررورتر أيضرراً يخ رر ي تشررغتلت  

ر األمانرر  ن أن ترردي  يف تن ررتو وجدولرر  مثامثررا، ولررأ ك ررري  الو رراي  مررن  تررُ املرروارد وميورركبررري 
لتتاسرات لعلروم واااجتماعاهتا وا تتاجاهتا األخر  من اخلردماتذ وال ذر  أن لتفر  ت اعر  برني 

 أكرب   ماً ستحتاج إىل ترتتبات خمتل   جداًذ
ترردر تاً ألنشررط  لتفرر  الت اعرر  كرران كارتترراً الرردعو املررا  املعبررأ أن ورأ  الت تررتو اخلررارجأ  -١٩

 رول املروارد  الشر ارتت علا الرغو من أن بعرض اجملتبرني أذراروا إىل احلاجر  إىل مزيرد مرن الوضروث و 
وررن كارتترراًذ وجرره ن يلاملتا رر ذ واعتررربت أغلبترر  أعضرراي لتفرر  الت اعرر  أن عرردد االجتماعررات وجثرراً 

انر  طروال دمتره األمللردعو ال روي وال عرال الرذي قوأعرب  ت  أعضاي لتف  الت اع  عن ت ديرلو 
 العملت ذ

 ا جنازات ا مجالية هليئة التفاعل بني العلوم والسياسات منذ إنشائ ا  -رابعاا  
نشرررر  -خلرررن الت ترررتو اخلرررارجأ إىل أن اإل صرررايات املتعل ررر  قنت رررات لتفررر  الت اعررر   -٢٠

ات ترتررت دم وأن أبرررز واثئررمل لتفرر  الت اعرر  تبررني أن لررذ  املنت رر -الوتتبررات والتنزيرر  اإللورر وين 
واألراضرأ يف  (٩)كربرون ال بر  احملروريوأك رلا است داماً لأ موجزات العلوم والتتاسات املعنونر  

ذ وأذررار إىل أن لررذ  األخررري  (١٠)املتررزان: اإلطررار امل ررالتمأ العلمررأ لتحتتررد أثررر ترردلور األراضررأ
االت اقتررر ، إ  وصررر  عررردد الوتتبرررات مررر  إعررراد  أصررربحت أك رررر الوتتبرررات توزيعررراً برررني منشرررورات 

 كتت ذ  ٥ ٠٠٠الطب  احلالت  إىل
ويتم   ألو عمر  هلتفر  الت اعر ، ورت راً ملرن أرجريرت معثرو م راب ت الت ترتو اخلرارجأ، يف  -٢١

الصرادر عرن اآللتر  العاملتر ذ وقرد  اإلطار امل التمأ العلمرأ لتحتترد أثرر تردلور األراضرأ ومشرت اته
حت ترمل حتتترد أثرر تردلور األراضرأ علرا إلطار إلعداد منشرور اآللتر  العاملتر  املعنرون استر د م لذا ا

__________ 

(٩) <www2.unccd.int/publications/pivotal-soil-carbon> ذ 
(١٠) <www2.unccd.int/publications/land-balance> ذ 
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)تشررررين  (١١)الصرررعتد ال طرررري: اللبنرررات األساسرررت  لتحديرررد ألرررداب حتتترررد أثرررر تررردلور األراضرررأ
(، ولررو إ ررد  الورقررات الرئتتررت  املتعل رر  بعملترر  حتديررد ألررداب حتتتررد أثررر ٢٠١٦األول/أكترروبر 

طررربذ بترد أنرره، ع رر  نتررائج  ١٠٠ا الصرعتد الرروط  الرريت تشررم  أك رر مررن تردلور األراضررأ علرر
امل رراب ت ن تررثا، ال رري الت تررتو أن واضررعأ التتاسررات واملمارسررني املشرراركني يف أنشررط  حتديررد 

 األلداب لتتوا دائماً علا علو  م بواثئمل لتف  الت اع  رتتما يبدوذ
ود  وقائم  علا أسس علمتر  متتنر ؛ وتترتند واعتررب  أن منشورات لتف  الت اع  عالت  اجل -٢٢

إىل منشورات مذكور  علا النحو الواجر ذ ويترمي  لر  بتتبر  املعلومرات امل دمر  واملترت دم ذ 
 ٩8) اإلطرررررار امل رررررالتمأ العلمرررررأ لتحتترررررد أثرررررر تررررردلور األراضرررررأرتعلرررررا سررررربت  امل رررررال، يتضرررررمن 

 8منشرورات، كمرا يتضرمن  موقعاً ذربوتاً أو واثئرمل أو ١34 اذت  حتت  إىل  ٢٠١ (١٢)ص ح (
ذوً ؛ ولو يعتمرد ك ررياً علرا املؤل رات العلمتر  الريت خضرعت السرتعرا  األقررانذ  ١٥جداول و

واعترررررب بعررررض املتررررت و.بني أن واثئررررمل لتفرررر  الت اعرررر  تشررررو  حتتررررناً رئتتررررتاً يف تررررورتري املعلومررررات 
 )الرقمت ( املدق   و ات املصداقت  املنشور  يف إطار االت اقت ذ 

يف املائرر  مررن اجملتبررني املشرراركني يف است صرراي الت تررتو اخلررارجأ علررا  8٠رأ  أك ررر مررن و  -٢3
أ  عردد إلاثرر  ل ثروذ ور لاإلن نرت أن الواثئرمل الريت تصردرلا لتفر  الت اعرر  م ترد  وحمتوايهترا سرثل  

لعلمتررر   ات جلوانررر  ات ريبررراً أن عمررر  لتفررر  الت اعررر   ّترررن وعرررتثو وملواضرررت  الررريت مشلثرررا و/أو و
 رذا حت ا ولت ديمنت اهت ل ذ وأذار املتت و.بون أيضاً إىل أن لتف  الت اع  معرورت  جتداً وأنالص
بتررد أن ك رررياً مررن املتررت و.بني رأوا أن التررأثري اإل ررا  ملنت ررات لتفرر  الت اعرر  لررد  غررري  -٢4

أوسرر  مررن ثررور عررد إىل  امللمررني بعملترر  االت اقترر  وأنشررط  األمانرر  ال يررزال من  ضرراً إ  ن يصرر  ب
 املتتعملني النثائتنيذ

رتانررره  وإ  ال ررري الت ترررتو اخلرررارجأ أن مرررؤ ر األطرررراب أقرررر بررررومج عمررر  لتفررر  الت اعررر ، -٢٥
لتنتررتمل جثررات ا أعرررب عررن دلشررته مررن أن قرابرر  ثلررُ اجملتبررني علررا االست صرراي امل ترروث )أساسرراً 

اب  العلمرررأ  ات الطررر الوطنتررر ( ن يرررروا أن أعمرررال لتفررر  الت اعررر   خرررذ يف االعتبرررار ألرررو املترررائ 
 املتصل  والت اقت ذ

وأكرردت أغلبترر  واسررع  مررن اجملتبررني علررا االست صرراي عرررب اإلن نررت املوجرره إىل من مررات  -٢٦
ر  مرنثو مت ذ ولون ال يئج العلتولت  النتا اجملتم  املدين ع ْلم.ثا اتف  الت اع  وبعملثا الرامأ إىل

 يفذ يف االعتبار دين ترؤخسو  أك ر قلتً  من النص  أن األسفل  اليت أاثرهتا من مات اجملتم  امل
ت لتفرر  الت اعرر  يف املائرر  أن مرروجزات وت ررارير ستاسررا ٦٠أعمررال لتفرر  الت اعرر ، يف  ررني ذررعر 

 ر  ولتصرحر ت املتعلُ اخلل تر  العلمتر  لرجرراياتليب ا تتاجرات من مرات اجملتمر  املردين مرن  تر
 وتدلور األراضأ واجل اب وحتتتد أثر تدلور األراضأذ

ومررن  تررُ املرردخ ت يف العملتررات العلمترر  األخررر  وتعبفرر  األوسرراط العلمترر ، خلررن  -٢٧
الت تررتو اخلررارجأ إىل أن لتفرر  الت اعرر  جنحررت برردرجات مت اوترر   رر  اآلن يف إقامرر  صرر ت مرر  

ت أخر  معنت  ولعلوم والتتاساتذ وصن  لذا الن اث ولنتب  للمنترد  احلورومأ الردو  لتفا
__________ 

(١١) <www2.unccd.int/publications/achieving-land-degradation-neutrality-country-level-building-

blocks-ldn-target-setting>ذ 
(١٢) <www2.unccd.int/publications/scientific-conceptual-framework-land-degradation-neutrality> ذ 
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علررا أنرره مررن  ض وولنتررب  لل ريررمل احلوررومأ الرردو  املعرر  ول برر  علررا أنرره ال  س برره وولنتررب  
ل ريرمل للثتف  احلوومت  الدولت  املعنت  بتغري املنا  علا أنه جتدذ وأرتادت الت رارير  ن التعراون مر  ا

 الدو  املع  وملوارد التاب  لربومج األمو املتحد  للبتف  ن يبدأ إال مؤخراًذ
ورأ  الت ترررتو اخلرررارجأ أن لتفررر  الت اعررر  ن ترصرررمو ملنارتتررر  لتفرررات ت اعررر  برررني العلررروم  -٢8

وت وقثررا مررن  تررُ ك ارتر  املرروارد، وإنررا للتعرراون معثررا بشررأن املواضررت   والتتاسرات توربلررا   مرراً 
إىل أن دور لتفررر  الت اعررر ، يف ذرررولثا  ور األراضرررأ واجل رررابذ وخلرررنصرررل  ولتصرررحر وتررردلاملت

احلا ، ما  اهلتفات األخرر  يتم ر  أساسراً يف تزويرد االت اقتر  وملنت رات الريت ال تنت ثرا اهلتفرات 
 األخر ، بناًي علا أولوايت/توجتثات حمدد  من مؤ ر األطرابذ

اركوا يف الت تتو اخلارجأ، اخنرطت األوساط العلمت  األوسر  وورت اً للمتت و.بني الذين ذ -٢٩
نطاقاً اخنراطاً متواضعاً من خ ل عملت  االستعرا  اخلارجأ للت رارير الت نتر  هلتفر  الت اعر ، وعرن 

رو لبردي تشرغت  اهلردب  هلتفر  الت اعر ذ وتروتر  الصر ت  ١طريمل رتريمل اخلرباي اخلارجأ الرذي نر ّ 
وسرررر  نطاقرررراً إقامرررر  ذررررراكات مت اوبرررر  علررررا أسرررراس خمصررررن، تبعرررراً مرررر  األوسرررراط العلمترررر  األ

للموضو ، م ً  من خ ل استحداث دورات است نائت  يف املرؤ رات أو إصردار أعرداد خاصر  مرن 
 اجمل ت يف الوقت الرالنذ

ورتتمررا يتعلررمل بتع تبررات العلمرراي مررن خررارج يدوائررري االت اقترر ، رأت غالبترر  اجملتبررني علررا  -3٠
خلرررارجأ أن لتفررر  الت اعررر  أدا  قتمررر  ل ت اقتررر  وم ترررد  ملعاجلررر  قضرررااي التصرررحر وتررردلور الت ترررتو ا

األراضرررأ واجل ررراب وحتتترررد أثرررر تررردلور األراضرررأذ وارتررر   الت ترررتو مررر   لررر  أن وعرررأ األوسررراط 
 العلمت  اتف  الت اع  ال يزال من  ضاً وأن  ثري منت ات اهلتف  ميون يوون أكربذ

 يم اخلارج  توايات التقي - امساا  
 يتتنتج الت تتو اخلارجأ ما يلأ: -3١

ذ ٢٠١٧-٢٠١٦يأ رزت لتف  الت اع  ت دماً ملموساً يف تن تذ برومج عم   
ولأ تعم  لتح ترمل  تر  األلرداب وتن ترذ  تر  األنشرط  التنترت ت  الريت أرسرن دت إلتثرا 

ررز ول عرر  العديررد مررن النررواتج امل رررر ذ وقررد ن مررت لتفرر  الت ا عرر  عملثررا ب عالترر  وقررد أرجن 
 بتوزي  املثام بني األعضاي، وقدمت األمان  اخلدمات ال زم  لعملثاذ

ويتضي من تع تبرات أصرحاب املصرلح  أن لتفر  الت اعر  تنرتج معرارب م ترد   
قائم  علا أساس علمأ متنيذ ولرأ بصردد الن راث أيضراً يف الترأثري يف عملترات علمتر  

يف أعمال االت اقت ، رغو وجود الو رري إلرا يتعرني أخر  وحتتني إذراك األوساط العلمت  
 إجناز  يف لذ  اجملاالتذ

وبص   عام ، تبني نتائج الت تتو أن لتف  الت اع     ت بداي  واعرد  ويوصرأ  
 امل تّ مون بضرور  مواصل  عملثا بعد لذ  ال    الت ريبت ذ

تفرر  الت اعرر  وسررري عملثررا وي رردم الت تررتو اخلررارجأ صرراين توصررتات تعرراة لتفرر  تشرروتل  ل -3٢
وترورتري املروارد هلرا، و لر  اردب حتترني عملتاهترا وقردرهتا علرا اإلجنرازذ وتررد رتتمرا يلرأ حملر  عامر  
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 (١3)عن لذ  التوصتات، وميون االط   علا الوص  الوام  لألنشط  امل     يف ت رير الت تتو
 يف املوق  الشبوأ ل ت اقت :

التفاعل من     أعماهلم اخلااة د حتسني  يناغ  أ  يساهم أعضاء هيئة )أ( 
، علررا سرربت  الت اعرر  ذ وي رر ث الت تررتو اخلررارجأ أن يشررارك رتررراد  أعضرراي لتفرر العتترتاف  هليئتتة

وا يف أن يتررررا  امل ررررال، يف  لترررر  منشررررورات يف جمرررر ت م ثرسرررر  االقتباسررررات عالترررر  اجلررررود  أو
وي دد خرا  سرنعراألراضرأ واجل راب يف سلتل  من الورقات املتعل ر  قواضرت  التصرحر وتردلور 

ا ، رترا و مسثرو اخلرجملل  خمصص  متتعد  لل تام بذل ، وبتنما يشراركون يف التألت /يترا ون و
لريت تر  ل ت اقتر  اير الت نيع رتون أيضاً اتف  الت اعر ذ وميورن أن يتم ر  بردي  يف سلترل  مرن الت رار 

 ترعز  مباذر  هلتف  الت اع ؛
طاب  رمس  عل  التفاعل بني هيئة التفاعل واملنتدى احلكوم  يناغ  إ فاء  )ب( 

 املناخ؛ الدويل وبني هيئة التفاعل واهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري
يناغتتت  ملكتتتت  جلنتتتة العلتتتوم والتكنولوجيتتتام متتتدعوماا متتتن األمانتتتةم أ  يتتتنق   )ج( 

ديد متا صي ا وحتأكثر تفا تصااات أعضاء هيئة التفاعلم مبا د ذلك و   معايري عضوية 
 طر  األخرري ، لرمل ولنورتتمرا يتع هو متوق  من األعضاء وإجراء مراجعة عملية  ديد األعضاء.

اي   نصرر  أعضرريالترر  مت رردد ي ال يت رردد قوجبثررا يف وقررت معررني سررو  ي رر ث الت تررتو اخلررارجأ
 ر األطراب؛ملؤ ر  اهلتف  الذين خيدمون ل    أرب  سنوات، اعتباراً من الدور  ال ال   عش

ويوصرأ  ذيناغ  أ  تستت دم هيئتة التفاعتل املتراقاني استت داماا أكثتر فعاليتة )د( 
 الت تتو اخلارجأ بزايد  يف م اعد املراقبني؛ 

يناغ  أ  ينحصر كل برجمج متن بترامج عمتل هيئتة التفاعتل د مو تول أو  ()ه 
 ؛مو وعني ذوط أولوية وأ  يقنفَّذ د إطار جدو  زمين واقع 

 ؛يناغ  أ  تواال هيئة التفاعل  عوة الشركاء إىل  عم أعماهلا املو وعية )و( 
 ؛يناغ  أ   تم  هيئة التفاعل ما ل يقل عن مرتني د العام )ز( 
يناغ  أ  تواال األمانة كفالة أ  لتدى هيئتة التفاعتل متا يكفت  متن املتوار   )ث( 

 ذل  ه ل بعمل ا

 استنتاجات  -سا ساا  
ة العلم والتكنولوجيام إذ أت تذ د العتاتار نتتائج وتواتيات التقيتيم اخلتارج  إ  جلن -33

ية م قد تو  تواالتفاعل هليئة التفاعل وممارسات وطرائق عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وهيئة
 مؤمتر األطراف مبا يل :

أ  ي  تتم متت  التقتتدير األ اء اجليتتد هليئتتة التفاعتتل د تنفيتتذ بتترجمج عمل تتا  )أ( 
 ا؛ليت  د ت هلوالتقدم امللموس الذط أ رزتل حنو حتقيق األهداف ا   20–  20لفرتة ل

__________ 

(١3) <www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-

05/FinalReportof%20the_SPI_Assessment.pdf>ذ 
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م وم  2 -م أ/9 و   -م أ/23أ  يقررم عل  النحو احملد  د مقرريل  )ب( 
مراعتتاة أط توجي تتات جديتتدة قتتد تناثتتق عتتن التتدورة الثالثتتة عشتترة ملتتؤمتر األطتترافم استتتمرار 

احلاليتتتة  تتت  لايتتتة التتتدورة السا ستتتة عشتتترة ملتتتؤمتر األطتتتراف هيئتتتة التفاعتتتل ومتديتتتد وليت تتتا 
 (م  يث يناغ  إجراء استعراض آ ر ألعماهلا؛2023)

أ  يقتتترر أيضتتتاا أ   ديتتتد عضتتتوية هيئتتتة التفاعتتتل ستتتيق رى كنظتتتام تنتتتاوب  )ج( 
ي تدف إىل كفالتة استتمرار عمتل هيئتة التفاعتلم ويهلت  إىل مكتت  جلنتة العلتم والتكنولوجيتا 

ستتتاعدة األمانتتتةم عمليتتتة للت ديتتتد املتتتتدرج لعضتتتوية هيئتتتة التفاعتتتل وأ  يراجتتت  أ  حيتتتد م مب
 ا تصاااهتا وفقاا لذلك؛

أ  يقتتترر كتتتذلك متديتتتداا استتتتثنائياا لعضتتتوية متتتا ل ي يتتتد علتتت   انيتتتة أعضتتتاء  ) ( 
م ل ستتفا ة متن مت ا  9 20-  20 اليني د هيئة التفاعتل ملتدة عتامنيم لفترتة الستنتني 

 لتناوب د  ديد العضوية؛نظام قائم عل  ا
 أ  يقرر إ افة مقعدط مراقاني آ رين إىل تشكيلة هيئة التفاعل؛ ()ه 
أ  يهل  إىل هيئة التفاعل أ  تعرض عن طريق األمانة عل  نظر كل  ورة  )و( 

عا ية لل نة العلم والتكنولوجيا اقرتا اا لربجمج عمل ام م  الرتكيت  علت  وا تد أو ا نتني متن 
 لعامة ذات األولوية واهلامة عل  الصعيد العامل ؛املوا ي  ا
أ  يهلتت  أيضتتاا إىل هيئتتة التفاعتتل أ  توااتتلم بتعتتاو  و يتتق متت  األمانتتتةم  )ز( 

إس ام ا وتعاولا م  األفرقة العلمية واهليئتات الدوليتة األ ترى التيت تتنتاو  مستائل التصتحر 
واهليئة احلكومية الدولية املعنية وتدهور األرا   واجلفافم وخبااة املنتدى احلكوم  الدويل 

بتغري املناخ والفريق احلكوم  الدويل املعين  لرتبة؛ وأ  يهل  إىل األمانتة أ  تو ت  الفوائتد 
احملتملتتة والتكتتاليل والشتترور وا جتتراءات  قامتتة ع قتتات أكثتتر رمسيتتة بتتني هيئتتة التفاعتتل 

ملعنيتة بتغتري املنتاخ والفريتق احلكتوم  واملنتدى احلكوم  الدويل وبني اهليئة احلكومية الدوليتة ا
 الدويل املعين  لرتبة؛

أ  يشتتتت   هيئتتتتة التفاعتتتتل علتتتت  موااتتتتلة تع يتتتت  الشتتتتراكات متتتت  اهليئتتتتات  )ح( 
واملؤسسات العلمية واملنظمات الدوليتة ومنظمتات امتمت  املتدجل واجل تات املعنيتة األ ترىم 

 تتارجيني عنتتد ا مكتتا م  تتدف  و عتتوة ممثلتت  هتتذ  الكيتتاجت إىل اجتماعاتتتل بصتتفة متتراقاني
تع ي  التاا   املو توع  لوج تات النظتر والتعتاو م وتست ري أوجتل التتنزرم و نت  از واجيتة 

 اجل و ؛
أ  يدعو أعضاء هيئة التفاعل د احلا ر واملستتقال إىل ز  ة التوع   يئتة  )ر( 

 اص؛التفاعل و عم حتسني العرتاف  ا من     الفرص النا ئة د عمل م اخل
أ  يهلتت  إىل األمانتتة أ  توااتتل تعائتتة املتتوار  ال زمتتة أل اء هيئتتة التفاعتتل  )ط( 

 م ام ا بفعالية؛
أ  يتتتدعو الالتتتدا  األطتتتراف املتقدمتتتة واريهتتتا متتتن األطتتتراف القتتتا رة علتتت   )ك( 

 ذلك واملؤسسات املالية إىل  عم أنشهة هيئة التفاعل.
    


