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 مؤتمر األطراف
 لجنة العلم والتكنولوجيا

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

 )ج( من جدول األعمال املؤقت3البند 
 تفاعل العلوم والسياسات وتقاسم المعارف

الوصاو  سالل التشجيع على تحليل أفضل الممارساات وششار ا وتيساير 
 إليها، والقطب المعرفي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

الوصاو  سالل ششار ا وتيساير التشجيع على تحليل أفضل الممارسات و   
 إليها، والقطب المعرفي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

 مذكرة من األماشة  

 موجز
، توستتتتطا قبتتتتات اوااتتتت  تبتتتتادل امل تتتتارا ١٢-/م أ٢٠طلبتتتتت األطتتتتألاا ة، األماقتتتت ،   امل تتتتألر  

الت تتاوم متتا ال تتبا  ال املطتت  ال لمطتت  )اوااتت  تبتتادل امل تتارا( وتفتتمطنما أافتتب املمارستتا ، ا تتبب منمتتا 
لتتتنموت وتانولوجطتتتا  واتتت) املتتتوارد )ال تتتبا  ال املطتتت ( ا تتتام موةتتتوت اتانولوجطتتتا  ا دار  امل تتتتدام  

، ة، األماق  أم متفي ١٢-/م أ٢٠وطلبت األطألاا أيفاً،   امل ألر  لألراةي، مبا   ذلك التاطفا.
ما ال ألكاء من أجب زياد  اائدهتا ملختلف اجملموعا    تبويأل اواا  تبادل امل ارا وحت طنما االت اوم 

امل تتتمدا ، وتوستتطا قبتتات لتتا امل لومتتا  التت  لاتتن الورتتول ةلطمتتا عتتن طأليتت  البوااتت  لت تتمب جمتتا  
 ااعل  وطنط  ودوم وطنط  على وجه اخلصوص.

املتحتتتد  ملاااحتتت  ، غوتتتس استتتا البوااتتت  لطصتتتبيف ال بتتت  امل تتتأل   تااقطتتت  األمتتتا ٢٠١٦و  عتتتام  
التصحأل. و  التدور  اخلام ت  ع تأل  لل نت  استت ألاي تناطتا ا تااقطت ، أواطتت األطتألاا علمتاً اال متب 
التتتتاط اةتتتتبل ت اتتتته األماقتتتت  لتح تتتتني ملتتتتدما  ت استتتتا امل تتتتارا امل دمتتتت  ة، األطتتتتألاا   ا تااقطتتتت ، 

 وش  ت األماق  على موارل  تبويأل ال ب  امل أل .
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  ت تتتتتتتتاريأل عتتتتتتتتن األق تتتتتتتتب  التتتتتتتت  اةتتتتتتتتبل ت  تتتتتتتتا األماقتتتتتتتت    اجملتتتتتتتتالني وتتفتتتتتتتتمن يتتتتتتتتا  الو ط تتتتتتتت 
الت تت طا علتتى حتلطتتب أافتتب املمارستتا  وق تتتأليا وتط تتس ستتبب الورتتول ةلطمتتا والت تتاوم متتتا ‘ ١‘ التتتالطني 

استتتتمألار تبتتتويأل ال بتتت  امل تتتأل  لدتااقطتتت . وا تتتدا متتتن امل لومتتتا  التتتوارد    يتتتا  ‘ ٢‘ال تتتبا  ال املطتتت ، 
د  األطألاا على النظأل   الت دم احملألز   ق أل أافب املمارسا  وتبويأل ال ب  امل أل  الو ط   يو م اع

 لدتااقط ، وعلى ت دمي تورطا  ة، مؤمتأل األطألاا، و   ا قتفاء.
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 احملتويا 
 الصاح  الا ألا  

 4 ٧-١  ........................................................... م لوما  أساسط  - أو ً  
 5 ١٦-8  .......... وتط س سبب الورول ةلطماالت  طا على حتلطب أافب املمارسا  وق أليا  -  اقطاً  
 ٦ ٢١-١٧  ................................................ تبويأل ال ب  امل أل  لدتااقط  -  الثاً  
 8 ٢3-٢٢  .................................................... ا ستنتاجا  والتورطا  - راا اً  
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 معلومات أساسية -أوالا  
، استت ألاي متدإ ةمااقطت  الورتول ة، ١٠-/م أ١5قألر مؤمتأل األطألاا، مبوج  امل ألر  -١

امل لومتتا  املت ل تت  ااافتتب املمارستتا ، وطلتت  ة، األماقتت  أم حتتتدد قواعتتد البطاقتتا  املورتتى  تتا 
 ال  ينبغي أم تون ب ةلطما البطاقا  وامل لوما  احملاوظ    قظام است ألاي األداء وت ططا التناطا.

واملتتتتس  ال تتتبا  ال املطتتت  لتتتنموت وتانولوجطتتتا  واتتت) املتتتوارد )ال تتتبا  ال املطتتت ( قاعتتتد    -٢
تانولوجطتا  ا دار  امل تتدام  لألراةتي، االبطاقا  األو، املورتى  تا ألافتب املمارستا  ا تام 

، ووقتتتتتتتا اتاتتتتتتتات لتناطتتتتتتتا ذلتتتتتتتك. و  ٢٠١4قط تتتتتتتام/أاأليب  ١5، و  (١)امبتتتتتتتا   ذلتتتتتتتك التاطتتتتتتتف
ل تتتت اوااتتت  ال تتتبا  ال املطتتت  املن حتتت  التتت  تتتتدعا ال متتتب مبوجتتت  يتتتاا ا تاتتتات، ، أوط٢٠١٦ عتتتام

ممارستتتتت  تت لتتتتت  اتتتتتا دار   ١ ١3٦كاقتتتتتت قاعتتتتتد  البطاقتتتتتا  تتفتتتتتمن   ٢٠١٧وحبلتتتتتول أيار/متتتتتايو 
 امل تدام  لألراةي، لان البحث اطما ابألي   منظم .

ملتتتتألإ علتتتتى األأيفتتتتاً األطتتتتألاا ونتتتتث الاطاقتتتتا  املبلغتتتت   ١٢-/م أ٢٠وي تتتت ا امل تتتتألر  -3
أافتتب املمارستتا  ذا  الصتتتل  عتتن طأليتت  قاعتتتد  اطاقتتا  ال تتتبا  ا ستتتمألار   عتتألي وتتتا   

 طل  ذلك، على وعدو  ال املط  اغط  توسطا قاعد  امل ارا املت ل   اا دار  امل تدام  لألراةي.
 اوااتت  ملتتدل متتن الصتتل  ذا  األملتتألإ املواةتتطا ا تتام وامل لومتتا  امل تتارا توجطتته األطتتألاا متتؤمتأل
 ادل امل ارا( وسوت اناء ال درا .تب اواا ) لدتااقط  ال لمط  امل ارا تبادل
، جلنتت  ال لتتا والتانولوجطتتا اتتام ت تتوم، 8-/م أ3وكلتتف متتؤمتأل األطتتألاا، مبوجتت  امل تتألر  -4

االت تتتتاوم متتتتا املؤس تتتتا  امل نطتتتت ، ا ق تتتتاء وتوجطتتتته قظتتتتا  دار  امل تتتتارا،  تتتتدا حت تتتتني تبتتتتادل 
ة،  (٢)الو يتتت  يتتتا  وأد    والت نطتتت  متتتا املؤس تتتا  واألطتتتألاا وامل تتتتخدمني.امل لومتتتا  ال لمطتتت

، مث غوتتتتتس المتتتتتا، لتوصتتتتتبيف   ٢٠١4ةق تتتتتاء اوااتتتتت  تبتتتتتادل امل تتتتتارا، التتتتت  اتتتتتدأ  أليبمتتتتتا   عتتتتتام 
 ال ب  امل أل   تااقط  األما املتحد  ملاااح  التصحأل. ٢٠١٦ عام
األماقتتتت  أم تااتتتب ةمااقطتتتت  الت تتتتغطب  وطلتتت  متتتتؤمتأل األطتتتتألاا،   م تتتألرا  أملتتتتألإ، ة، -5

امل رتك اني النظا من أجب تط س مناقل  امل لومتا ،   ست طما ملوارتل  تبتويأل ا طاكتب األساستط  
 دار  امل تتتارا علتتتى قبتتتات األماقتتت ، مبتتتا   ذلتتتك قظتتتام استتتت ألاي األداء وت طتتتطا التناطتتتا التتتاط 

. وطول  ة، األماق  أيفاً أم تدرج (3)مل اراي اب منرب ا ادغ   ةطار ا تااقط  واواا  تبادل ا
قاعتتد  اطاقتتا  قائمتت  اخلتترباء امل تتت لني   اوااتت  تبتتادل امل تتارا تط تتساً  ستتت مال قاعتتد  البطاقتتا  

 .(4)كااءته وزيادً   
وعألةتتتت األماقتتت  ال بتتت  امل تتتأل  لدتااقطتتت    التتتدور  اخلام تتت  ع تتتأل  لل نتتت  استتتت ألاي  -٦

 أافتتتب تبتتتادل اامهطتتت  األطتتتألاا وأقتتتأل  . ٢٠١٦ عتتتام   قتتتسوي   عو تتتد  التتت  تناطتتتا ا تااقطتتت 
 نطتتت  األملتتتألإ دعمتتتاً لتناطتتتا ا تااقطتتت . و وظتتتت امل اجلمتتتا  واتتتني اطنمتتتا وامل لومتتتا  املمارستتتا 

األطتتألاا ا تتني الت تتديأل متتا أازتتته األماقتت    حت تتني اخلتتدما  امل دمتت  لألطتتألاا    تتال تبتتادل 
__________ 

 .١١-/م أ١٧مبوج  امل ألر  (١)
 .١٢-/م أ٢٠، و١١-/م أ٢4، و١٠-/م أ٢١مبوج  امل ألرا   تن طحمازيد  (٢)
 .١١-/م أ١٧امل ألر  (3)
 .١٢-/م أ٢٢امل ألر  (4)
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تااقطتتتتت ، و  ةدمتتتتتاج اتلتتتتتف أدوا  امل ألاتتتتت    ةطتتتتتار قبتتتتت  م تتتتتأل  واوتتتتتد امل تتتتتارا   ةطتتتتتار ا 
لدتااقط . وش  ت األطألاا األماق  أيفاً على موارل  تبويأل ال ب  امل أل  لدتااقط ، اوستائب 

 منما زياد  ةدماج اتلف أدوا  امل ألا    ةطار ا تااقط    منرب واود.
األق تتتب  التتت  اةتتتبل ت  تتتا األماقتتت ، علتتتى النحتتتو  وتتفتتتمن يتتتا  الو ط تتت  ت تتتاريأل عتتتن -٧

الت ت طا علتى حتلطتب أافتب ‘ ١‘املنصوص علطه   امل ألرا  ال الا  التاكأل،   اجملتالني التتالطني  
التبتويأل اجلتارط ‘ ٢‘ اوم ما ال تبا  ال املطت ، الورول ةلطما والتسبب املمارسا  وق أليا وتط س 
 لل ب  امل أل  لدتااقط .

التشااجيع علااى تحلياال أفضاال الممارسااات وششاار ا وتيسااير ساالل الوصااو   -ثاشياا  
 إليها
يتتنا ا تاتتات املتتربم اتتني أماقتت  ا تااقطتت  ومألكتتز التنمطتت  والبطيفتت    جام تت  اتتسم،   للتت   -8

أمتتور، علتتى أم تن تتك ال تتبا  ال املطتت  مألا تتاً ةلارتوقطتتاً يتتتطيف للبلتتدام األطتتألاا والاطاقتتا  املبلغتت  
حتمطتتب امل لومتتا  عتتن أافتتب املمارستتا     تتال ا دار  امل تتتدام  لألراةتتي، األملتتألإ موارتتل  

 وةتاو  البطاقا  وامل لوما  عن يا  املمارسا  عن طألي  اواا  ا تااقط /اواا  تبادل امل ارا.
، تبويأل ياا املألات  ا لاترتو ، ٢٠١٦و ٢٠١5واستاملت ال با  ال املط ،   عامي  -٩

دوظتتا  التتوارد  متتن البلتتدام األطتتألاا واجلمتتا  األملتتألإ رتتاوب  املصتتلح  آملتتا    ا عتبتتار امل
، دوعطتتت ٢٠١٦و  وزيألام/يوقطتته  أ نتتاء التتدور  الثاقطتت  ع تتأل  لل نتت  ال لتتا والتانولوجطتتا   أق تتأل .

البلتتتدام األطتتتألاا ة، املتبتتتار املألاتتت  ا لاتتترتو  اجلديتتتد، مبتتتا   ذلتتتك التن تتتطيف النمتتتائي للنمتتتوذج، 
 ظاهتا ة، ال با  ال املط  عرب است صاء ةلارتو .وت دمي مدو

وأتتتطيف املألاتت  ا لاتترتو  املتتن يف ألافتتب املمارستتا  املت ل تت  اتانولوجطتتا  ا دار  امل تتتدام   -١٠
 .٢٠١٦لألراةتتتتي، مبتتتتا   ذلتتتتك التاطتتتتف، جلمطتتتتا اجلمتتتتا  رتتتتاوب  املصتتتتلح    آ /أغ تتتتب  

وذج املتتتتتن يف استتتتتتناداً ة، التتتتتألدود التتتتتوارد  عتتتتتن طأليتتتتت  لصتتتتتطغ  النمائطتتتتت  للنمتتتتتا املنتتتتترب يتتتتتاا وي تتتتتمب
ا ست صتتتاء، افتتتًد عتتتن لطتتتا املمارستتتا  الافتتتلى التتت  ستتتب  أم قتتتدمتما البلتتتدام األطتتتألاا متتتن 
ملدل اواا  قظام است ألاي األداء وت ططا التناطا. ويتفمن النموذج املن يف رسوماً اطاقطت  وأشتااً  

 مي امل لوما .عملط  مل اعد  الاطاقا  املبلغ    ت د
، ووةا عدد متن أدوا  التت لا لتدعا أرتحا  املصتلح  ٢٠١٧و ٢٠١٦وططل  عامي  -١١

  ا تااقطتت    ت تتدمي أافتتب املمارستتا  مبتتا يتماشتتى متتا عتتوذج ال تتبا  ال املطتت . ويتتا  األدوا  
 الت لمط  متاو  أيفاً عن طألي  ال ب  امل أل  لدتااقط . 

، أةاات أماق  ال با  ال املط  ة، املمارستا  الافتلى املتاوت  م لومتا  ٢٠١٧و  عام  -١٢
، كاقتتتت اوااتتت  ٢٠١٧م تتتت ا  متتتن امل تتتاريا ال تتتاا   وا الطتتت  لل تتتبا  ال املطتتت . وحبلتتتول أيار/متتتايو 

 ١١٩ممارستت  مت ل تت  اتتا دار  امل تتتدام  لألراةتتي، ق تتأليا  ١ ١3٦ال تتبا  ال املطتت  اجلديتتد  تفتتا 
هن تتاً متب تتاً   يتتاا  ١٧تانولوجطتتا    تتال ا دار  امل تتتدام  لألراةتتي، و ٦٦٦. ومشتتب ذلتتك التتداً 

 .  (5)ممارس    ةطار قظام است ألاي األداء وت ططا التناطا التااا لدتااقط  453اجملال، و
__________ 

 .٢٠١٧أيار/مايو  ٢4   علطه، اطُّلا <http://qcat.wocat.net>املصدر   (5)

http://qcat.wocat.net/
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وعلتتى النحتتو املنصتتوص علطتته   امل تتألرا  املتتاكور  أعتتد ، يتتتطيف املألاتت  ا لاتترتو  لبوااتت   -١3
ال تتتتبا  ال املطتتتت  ةمااقطتتتت  التبتتتتادل املتتتتنظا للم لومتتتتا  عتتتتن أافتتتتب املمارستتتتا     تتتتال ا دار  
امل تدام  لألراةي، وي ميف اتوجطه يا  امل لوما  عن طأليت  ال بت  امل تأل  لدتااقطت  ة، لطتا 

 اجلما  راوب  املصلح  اطما.
األ األمتتتتوال، اتتتتا ادغ عتتتتن وت تتتتتزم األماقتتتت  زيتتتتاد  دعممتتتتا للبلتتتتدام األطتتتتألاا، رينتتتتاً اتتتتتوا -١4

املمارستتا     تتال ا دار  امل تتتدام  لألراةتتي عتتن طأليتت  قواعتتد البطاقتتا  املتاوتت  وحتمطتتب يتتا  
املمارستتتا    ال تتتاب املبلتتتو . ولدطتتتدت علتتتى التتتدعا املتتتألتبا ااافتتتب املمارستتتا    ستتتطات 

 .ICCD(CRIC16)/5عملط  ا ادغ وا ست ألاي امل بل ، يوألجى الألجوت أيفاً ة، الو ط   
واا ةاا  ة، أافب املمارسا  امل دم  عن طألي  قاعتد  اطاقتا  ال تبا  ال املطت ، يتواأل  -١5

ال ب  امل أل  يطاًد لتوجطه امل لوما  عن املواةطا األملألإ ذا  الصتل  ة، أرتحا  املصتلح  
نظا مبتا يتماشتى   ا تااقط ، وذلك مثًد من ملدل قظام للامألس  )الوسا االبطاقا  الوراط ( م

 ما عملط  ا تااقط  ومواةط ما.
ويتطيف ةق اء ال ب  امل أل  املألوق  الدزم  لتاططتف ا طاتب اا الطت  لااالت  قتدر  ال بت   -١٦

امل تتأل  علتتى تلبطتت  ا وتطاجتتا  املمانتت  ألرتتحا  املصتتلح    ا تااقطتت    امل تتت بب،   ستتطات 
وأافتتب املمارستتا  املت ل تت  ااق تتبتما    تتال  ت استتا الت تتار  الناجحتت  والتتدروس امل تخلصتت 

التناطتتتتتا. وستتتتتتحألص األماقتتتتت  علتتتتتى أم يظتتتتتب يتتتتتاا ا طاتتتتتب متماشتتتتتطاً متتتتتا ا طتتتتتار ا ستتتتترتاتط ي 
 لدتااقط . اجلديد

 تطوير القطب المعرفي لالتفاقية -ثالثاا  
ل ب  ، ووسا قبات البواا  الت أليبط  لتبادل امل ارا وغوس الما لتصبيف ا٢٠١٦  عام  -١٧

امل تتأل  لدتااقطتت . ووارتتلت األماقتت  أيفتتاً حت تتني يطاكلمتتا األساستتط   دار  امل تتارا، مبتتا   ذلتتك 
اوااتتت  قظتتتام استتتت ألاي األداء وت طتتتطا التناطتتتا، واملوقتتتا ال تتتباي لدتااقطتتت ، وستتتوت انتتتاء ال تتتدرا ، 

 مل لومتتتا .وال بتتت  امل تتتأل ، لفتتتمام ةمااقطتتت  الت تتتغطب املتبتتتادل للتتتنظا متتتن أجتتتب تط تتتس مناقلتتت  ا
دار  امل ارا ة، ولول قائمت  علتى مصتادر وم تايس ماتووت  لت تمطب   األساسط  ا طاكب وت تند

 الت اوم ما ال ألكاء واملؤس ا  األملألإ، و   ا قتفاء.
، لل متب   ٢٠١٦وروما املوقتا ال تباي اجلديتد لدتااقطت ، التاط أوطلت  أيفتاً   عتام  -١8

ةطار ت اوم و ط  متا ال بت  امل تأل  كتي توتتاا ألرتحا  املصتلح    ا تااقطت  ةمااقطت  الورتول 
م لومتتتا  ةةتتتااط  عتتتن  ICCD/COP(13)/4ال تتتل  ة، امل لومتتتا  ذا  الصتتتل . وتتتتأل د   الو ط تتت  

 ال باي لدتااقط .تبويأل املوقا 
وروتتتتتتما ال بتتتتتت  امل تتتتتتأل  ألداء دور البوااتتتتتت  امل ألاطتتتتتت  الألئط تتتتتتط  ألرتتتتتتحا  املصتتتتتتلح     -١٩

 ا تااقط ، ويتطيف ةمااقط  ا صول ا مول  على امل لوما  من مصادر مت دد ، مبا   ذلك 
معلومااااات لاااادعم حرشااااامف تحديااااد أ ااااداف تحييااااد أثاااار تااااد ور األرا ااااي  )أ( 

ويفتتا  .يره اآلليااة العالميااة، حالتعاااوم مااع أماشااة االتفاقيااة وعاادة  ااركا )التحيياادا الااذ  تااد
حتديتد أيتداا التحططتد، استتناداً ة، ‘ لبنا ‘ال ب  امل أل  والطاً ق ماً ممطاًد مبا يتماشى ما 
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ا طتتار املاتتايطمي للتحططتتد التتاط وةتت ته يطيفتت  التااعتتب اتتني ال لتتوم وال طاستتا  )يطيفتت  التااعتتب(، 
لدام وأرحا  املصلح  ات تدمي الت لط تا . ومتا تزايتد م تارك  األطتألاا   عملطت  يو ميف اطه للب

التحططتتتد، لاتتتن لل بتتت  امل تتتأل  أم يتتتتطيف مزيتتتداً متتتن األدوا  وامل تتتارا وامل لومتتتا  لتناطتتتا تلتتتك 
 ال ملط  داملب ياا ا طار؛

الوصااو  إلااى طاوفااة واسااعة ماان الاان م بات الصاالة لتلااا   المعااارف ماان  ) ( 
وي مب ذلتك لطتا قظتا تبتادل امل تارا، كمتا أاتاد  اته البلتدام األطتألاا    العالم.جميع أشحا

 ٩4٢، كاقتتت قاعتتد  البطاقتتا  تفتتا ٢٠١٧. وحبلتتول أيار/متتايو ٢٠١٦  عملطتت  ا اتتدغ ل تتام 
كلمتتتا ىتتتتوإ متنوعتتتاً وم ن تتتاً ي تتتتند   كثتتتس متتتن األوطتتتام ة،   تتتتطيفت، (٦)قظامتتتاً لتبتتتادل امل تتتارا

وعلتتتى يتتتاا النحتتتو، تتتتتطيف قاعتتتد  البطاقتتتا  منبل تتتاً جطتتتداً لتوستتتطا قبتتتات عنصتتتأل اخلتتتربا  احمللطتتت . 
البحث )اواا  تبادل امل ارا(   ال ب  امل أل  ا دراج ورد  جديد ، ومن مث حت ني البحث 

 عرب يا  النظا؛ ال  توتبادلوحتلطب قصوص امل لوما  
أحدث المعلومات عن المنشورات والمقااالت ومصاا ر المعلوماات بات  )ج( 

الصاالة ماان المكتلااة انلكتروشيااة لالتفاقيااة، حمتوسااا ساالعة تحااديثات فااي اليااوم، فضااالا عاان 
وتوتبتادل آملتأل امل تت دا   .الوصو  إلى اللياشات واللحوث والمعارف المستقاة مان الشاركا 

 اقط ، مبا   ذلك الألسال  ا ملباري  االربيد ا لارتو ؛عرب اتلف قنوا  ا تصال التاا   لدتا
قاومااااة الءلاااارا  المسااااتقلين، لتيسااااير اسااااتءدام قاعاااادة اللياشااااات و يااااا ة   )د( 
وي تتتميف ال بتتت  امل تتتأل  للم تتتت مب االبحتتتث عتتتن اخلتتترباء حب تتت   تتتا   ت تتتمب  .(٧)كفا تااا 

خلتتتترباء األرتتتت  حتتتتتديث ا ملتصتتتتاص والبلتتتتد. وعتتتتدو  علتتتتى ذلتتتتك، يتتتتتطيف ال بتتتت  امل تتتتأل  جلمطتتتتا ا
ملبتساً  ١ ٢٩٢، كاقتت قاعتد  البطاقتا  تفتا ٢٠١٧. وحبلول أيار/متايو (8)م لوماهتا ال خصط 

م طنتتني متتن البلتتدام األطتتألاا. وكثتتساً متتا تتتدعو األماقتت  اخلتترباء ة، امل تتارك    أق تتب  ذا  رتتل  
 اا تااقط ؛
شاالكة العالميااة علاار ُتوجَّاا  جميااع الممارسااات الفضاالى المتاحااة فااي حواحااة ال )يت( 

. وتوتتتتتدعى البلتتتتتدام األطتتتتتألاا ة، حتتتتتتديث أافتتتتتب ممارستتتتتاهتا وحتمطتتتتتب ممارستتتتتا  القطاااااب المعرفاااااي
 .(٩)جديد 
 ومن أجب موارل  تبويأل ال ب  امل أل ، ت تزم األماق ، ريناً اتوااأل األموال، ال طام مبا يلي  -٢٠

المصالحة تمكين الللادام األطاراف ومن ماات المجتماع المادشي وأصاحا   )أ( 
اآلخاارين ماان تلااا   الءلاارات والتجااار  وأفضاال الممارسااات فيمااا يتعلاا  حمو ااو  التحييااد 

. وسط تمأل تبور ىتوإ ال ب  امل أل  مبفتي وغير بلك من الموا يع المتصلة حتنفيذ االتفاقية
البلتتدام قتتتدماً   حت طتتت  يتتتدا التحططتتتد، اتتتالرتكطز متتتثدً علتتتى الت تتتار  الناجحتتت    ا ستتتتااد  متتتن 
املمارستتتا  املت ل تتت  االتحططتتتد واتتتا دار  امل تتتتدام  لألراةتتتي، وم تتتاريا التحططتتتد الألامطتتت  ة، التغطتتتس. 

__________ 

(٦) <http://knowledge.unccd.int/home/knowledge-sharing-systems>. 
 .١٢-/م أ٢٢مبوج  امل ألر  (٧)
(8) <http://knowledge.unccd.int/home/roster-independent-experts-roe>. 
(٩) <http://knowledge.unccd.int/knowledge-products-and-pillars/access-capacity-policy-support-

technology-tools/best-practices-slm>. 
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ولاتتن أيفتتاً لل بتت  امل تتتأل  أم ين تتأل م تتارا ا تتام األدوا  واملصتتتادر املتاوتت  لتتدعا البلتتتدام   
ا  متتتتا ت طتتتتطا ا ايتتتتا  التتتتتديور وأستتتتبااه وررتتتتد التحططتتتتد وا اتتتتدغ عنتتتته. وستتتتت طا األماقتتتت  شتتتتألاك

منظمتتا  لتبتتويأل تلتتك األدوا  امل ألاطتت  متتن أجتتب ةتتمام تلبطتمتتا اوتطاجتتا  أرتتحا  املصتتلح    
 ا تااقط ؛
تحسين الوصو  إلى المعلوماات التقنياة والعلمياة عان الموا ايع المتصالة  ) ( 

حالتصاحر وتااد ور األرا ااي والجفاااف، علاار أ اة لللحاي والتصاافه يمكاان تكييفهااا، و يااا ة 
لقا رين على وصال قواعاد حياشااتهم عان طريا  اللحاي الملا ار )حواحاة تلاا   عد  الشركا  ا

ويتتا  األدا  مصتتمم  مل تتاعد  امل تتت ملني علتتى التورتتب ة، قتتتائت حبثطتت  أافتتب    .المعااارفا
ألائا( متن ملتدل اتلف مواةطا البحوث وأشاال امل لوما  )مبا   ذلك الوسائا املت دد  واخلت

 قواعد اطاقا  ال ألكاء؛حملتوإ حتلطب آيل ومت م  
مواصاااالة  عاااام  يعااااة التفاعاااال فااااي كفالااااة تقااااديم المعلومااااات والمعااااارف  )ج( 

وسط تتتاعد ال بتتت   .(١٠)والمشاااورة المتصااالة حالسياساااات إلاااى عاااد  أكلااار مااان المساااتعملين
امل أل    ت زيز عمب يطيف  التااعب. وستوتاا عن طألي  ال ب  امل أل  املنت ا  ا عدمط  املت ل   
االتصحأل وتديور األراةي واجلااا وغس ذلك من املواةطا ال  تتناو تا ا طيفت ، لفتمام ةمااقطت  

 ورول عدد أكرب من امل ت ملني ةلطما.
، أم يصتتبيف مصتتدر امل لومتتا  الألئط تتي ألرتتحا  املصتتلح    ويبمتتيف ال بتت  امل تتأل  ة -٢١

ا تااقط ، عن طأليت  للت  أمتور ت تمب توجطته امل لومتا  ذا  الصتل  متن اتلتف املصتادر وتنظطممتا 
مبتتتا يتماشتتتى متتتا اوتطاجتتتا  أرتتتحا  املصتتتلح  مبتتتوازا  ايتتتألاطما   عملطتتت  ا تااقطتتت . وعلتتتى يتتتاا 

 نظتتطا امل لومتتا  ال لمطتت  والت نطتت ، وتتتواس ورتتد  ة، األدوا النحتتو، يتتتطيف ال بتت  امل تتأل  ةطتتاراً لت
تبادل الت تار  الناجحت  والتدروس امل تخلصت  وأافتب املمارستا  املاطد  وت دمي م لوما  عنما، و 

اتتتني أرتتتحا  املصتتتلح . وااستتتتخدص يتتتا  امل لومتتتا  متتتن اتلتتتف املصتتتادر وتنظطممتتتا وت تتتدلما، 
ملنتااأل وال تتباا  الوطنطت  وا قلطمطتت  وال املطت  لوةتتا مناتتا سط تاب ال بتت  امل تأل  رتتل  ورتب اتتني ا

لتبادل امل ارا ا ام ا دار  امل تدام  لألراةي، والتصتحأل وتتديور األراةتي واجلاتاا، وحتططتد أ تأل 
تتتتديور األراةتتتي. ولتتتالك اال بتتت  امل تتتأل  مصتتتما لزيتتتاد  التتترتااا والتتتتدا ا  امل ألاطتتت  اتتتني مصتتتادر 

 لومتتا ، اغطتت  ت زيتتز قتتدر  لطتتا أرتتحا  املصتتلح    ا تااقطتت  علتتى امل لومتتا  والبتتاوثني عتتن امل
 ت دمي م امهاهتا ةمن ا طار ا سرتاتط ي لدتااقط  وأيداا التنمط  امل تدام  األوسا قباقاً.

 االستنتاجات والتوصيات -راحعاا  
ش رت في التقدم المحر  في ششر أفضل  حعد أمقد تو  لجنة العلم والتكنولوجيا،  -٢٢

المعرفاي لالتفاقياة، أم تقادم المقترحاات التالياة كاي ين ار فيهااا  القطابالممارساات وتطاوير 
 األطراف. مؤتمر
 األطراف: مؤتمرقد يو   -٢3

__________ 

 .ICCD/COP(13)/CST/6اقظأل الو ط    (١٠)
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علماا مع التقدير حالعمل الذ  ا اطلع  حا  األماشاة حشاطم تطاوير  انحاطة )أ( 
المعرفي لالتفاقية، والتحسينات التاي ُأ خلا  علاى خادمات  والقطبحواحة تلا   المعارف 

 تلا   المعارف في إطار االتفاقية، حما يدمف مءتلف األ وات المعرفية في منلر واحد؛
 التشااجيع علااىحااالجهو  التااي تلاذلها األماشااة والشاالكة العالمياة فااي  التنويا  ) ( 

الوصاو  وتيساير ا ي، وششر ا في مجا  ان ارة المستدامة لألر  الممارساتتحليل أفضل 
 إليها؛

توسيع شطاق القطب المعرفي و يا ة تحساين ،   ةواصلمطلب إلى األماشة ال )ج( 
كاااي يساااهل علاااى أصاااحا  المصااالحة فاااي االتفاقياااة تلاااا   التجاااار  الناجحاااة والااادرو  
المستءلصااة وأفضاال الممارسااات المتعلقااة حطششااطتهم فااي مجااا  التنفيااذ، وتتااا  إمكاشيااة 

المعااارف بات الصاالة علااى  ششاارى مصااا ر المعااارف ماان الشااركا  حريااة تيسااير الوصااو  إلاا
 حة؛جميع أصحا  المصل

ع األطراف وحي أصحا  المصالحة اآلخارين علاى مواصالة تلاا   يشجت )د( 
المعااارف وغيااار بلااك ماان المعلومااات بات الصاالة حالتصاااحر  تلااا  المعلومااات عاان ش اام 

ة لألرا ي عن طري  القطب المعرفي، ويادعو وتد ور األرا ي والجفاف/ان ارة المستدام
الءلااارا  المعيناااين مااان الللااادام األطاااراف إلاااى مواصااالة الحااار  علاااى تحاااديي المعلوماااات 
المتعلقااااة حهاااام فااااي القطااااب المعرفااااي، حااااإجرا ات تشاااامل إ ااااافة وصااااالت إلااااى أحاااادث 

 المنشورات بات الصلة؛
فضااال علاااى االساااتمرار فاااي عااار  حااااالت عااان أأيضااااا ع األطاااراف يشاااجت )يت( 

 ةالممارسات الوجيهة لتعزيز قاعادة المعاارف الءاصاة حاان ارة المساتدامة لألرا اي، و عاو 
 الكياشات المللرة األخرى إلى فعل بلك؛

 عااوة الللاادام المتقدمااة األطااراف والللاادام األخاارى القااا رة والمؤسسااات  )و( 
 المالية إلى  عم توسيع شطاق القطب المعرفي ومواصلة تحسين  وتطويره.

    


