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 مؤتمر األطراف
 لجنة العلم والتكنولوجيا

 الدورة الثانية عشرة
 2015تشرين األول/أكتوبر  16-13أنقرة، تركيا، 

 جدول األعمال املؤقت )ب( من4البند 
 الربط بين المعارف العلمية وصنع القرار

بوابةةةةة الو ةةةةاطة فةةةةا ت ةةةةاية المعةةةةارف العلميةةةةة والتشةةةةجيع 
 على تحليل أفضل الممار ات ونشرها

 لجنة ا تعراض تنفيذ االتفاقية 
 الدورة الرابعة عشرة

 2015تشرين األول/أكتوبر  22-13أنقرة، تركيا، 
 املؤقت من جدول األعمال 3البند 

 النظةةةر فةةةا أفضةةةل الممار ةةةات المت عةةةة فةةةا تنفيةةةذ االتفاقيةةةة
 التشجيع على تحليل أفضل الممار ات ونشرها

   
تشةةةجيع تحليةةةل أفضةةةل الممار ةةةات ونشةةةرها وتيإةةةير  ةةة ل الوصةةةوة  لي ةةةا   

 و لى بوابة الو اطة فا ت اية المعارف العلمية
 

 مذكرة من األمانة  
 

 موجز 
ــــ  11-/م أ17مبوجــــمت مقــــر   طلــــمت مــــؤفر األطــــرا ،   ، إىل األطــــرا  ومؤ اــــاي ا ت اقي

يلـ:  )أ( مميــن ونشــر أارـا  ا  ــاي تتنولوجيــاي  مــا وهيئاهتـا ال رعيــ  ا ـاد عــدل مــن التـداب  من ــا
يف دلــــت التتيــــجتم )ب( ومميــــن ونشــــر أارــــا املما  ــــاي املت ــــل   مبــــا اإللا ة املاــــتدام  لي ا ــــ:،
)ج( وتياـ  الووـول إىل البيانـايم )ل( والتحقـ  مـن أارـا املما  ـاي  باملاائا املوا ـييي  األرـر م

 وك ال  ا تخدام ا ال يل:م )ه( والتياون بني جلن  ا تيراض تن يذ ا ت اقي  وجلن  اليلم والتتنولوجيا.
، التوجيه بشأن ا  ـتمرا  يف ساـني 11-/م أ24، مبوجمت مقر   وقّدم مؤفر األطرا  أيرا   
 يف دلت امليا   التقليدي  وأارا املما  اي والتجا ب الناجح . مبا  ،إلا ة امليا  
وتترــمن هــذ  الو يقــ  تقريــرا  عــن األنشــت  الــم ا ــتليت  ــا األمانــ  وا ليــ  اليامليــ  يف هــذا  

ال ـدل، علـا النحـو املن ـوي عليـه يف املقـر اي املـذكو ة أعـض ، وتيـرض علـا جلنـ  ا ـتيراض تن يــذ 
 اليلم والتتنولوجيا ريا اي لدان هذ  املاأل  قدما  ك: تنظر اي ا. ا ت اقي  وجلن 
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 مقدمة ومعلومات أ ا ية -أوالا  
 
، ا ـــتيراض  ــبا الووــول إىل امليلومــاي عـــن 10-/م أ15قــر  مــؤفر األطــرا ، يف مقــر    -1

أارــا املما  ــاي. وطلــمت إىل األمانــ  أن ســدل قواعــد البيانــاي املووــا  ــا لتــا ماــأل  موا ــييي  
كــــ: ت نقــــا إلي ــــا داي وــــل  بأارــــا املما  ــــاي املتيلقــــ  بتن يــــذ ات اقيــــ  متااحــــ  الت ــــحر، ودلــــت  

 يلوماي افحم وة  يف قاعدة بياناي نظام ا تيراض األلاء وتقييم تن يذ ا ت اقي .البياناي وامل
هــو موجــول مــن أارـــا  مــا طلــمت مــؤفر األطــرا ، مبوجــمت املقــر  ن اــه، إىل األمانـــ  نقــاو  -2

املد جــ  يف نظــام ا ــتيراض األلاء وتقيــيم تن يــذ ا ت اقيــ  إىل  (1) ا  ــاي اإللا ة املاــتدام  لي ا ــ:
سديــدها، ا ا  تيا ــ  عــن أارــا املما  ــاي املد جــ  يف  إن يــتم مــا البيانــاي املووــا  ــا،قاعــدة 

 نظام ا تيراض األلاء وتقييم تن يذ ا ت اقي  برابط إىل قاعدة البياناي املووا  ا.
 ، طلـــــمت مـــــؤفر األطـــــرا  إىل األمانـــــ  وا ليـــــ  اليامليـــــ  القيـــــام11-/م أ17ومبوجـــــمت املقـــــر   -3
 اقترا األمر دلت يل: مىت  مبا

ا ــــتتمال ارتيــــا  قاعــــدة البيانــــاي األوليــــ  املووــــا  ــــا ألارــــا  ا  ــــاي اإللا ة  )أ( 
 املاتدام  لي ا :م

ـــــاي األوليـــــ   )ب(  ـــــد ا ـــــدماي الـــــم ينبؤـــــ: أن تقـــــدم ا املؤ اـــــاي وقواعـــــد البيان سدي
 ا  ــــاي اإللا ة املووــــا  ــــا ملاــــاعدة جلنــــ  ا ــــتيراض تن يــــذ ا ت اقيــــ  علــــا مميــــن ونشــــر أارــــا 

 املاتدام  لي ا : وسديد املدة التقريبي  لتقدمي هذ  ا دمايم
ا ـــاد البتيبــــاي الض مــــ  اـــو  انت ــــاء الــــدو ة ا اليــــ  عشـــرة ملــــؤفر األطــــرا  بشــــأن  )ج( 

طرائـــ  تشـــؤيا قاعـــدة بيانـــاي أارـــا  ا  ـــاي اإللا ة املاـــتدام  لي ا ـــ:،  ـــريت  أن تتـــون تلـــت 
 من حيث التتل   وماتدام مالبتيباي ايال  

إفـــام البتيبـــاي اإللا يـــ  والقانونيـــ  الض مـــ  لنقـــا البيانـــاي وامليلومـــاي عـــن أارـــا  )ل( 
 ا  ــاي اإللا ة املاــتدام  لي ا ــ: املخزنــ  يف قاعــدة بيانــاي نظــام ا ــتيراض األلاء وتقيــيم تن يــذ 

 ا ت اقي .
إىل األمانـ  تتبيـ  ن ـإل اإلطـا  افحمـدل وطلمت مؤفر األطرا  كـذلت، مبوجـمت املقـر  ن اـه،  -4

، ودلــــت (2)ألارــــا  ا  ــــاي اإللا ة املاــــتدام  لي ا ــــ: علــــا املاــــائا املوا ــــييي  الاــــت  األرــــر 
ارتيــا  قاعــدة بيانــاي أوليــ  مووــا  ــا لتــا ماــأل  موا ــييي  من ــا حيثمــا أمتــن با ــاد تــداب  من ــا 

 دلت.

__________ 
 أارا املما  اي املتبي  يف "تتنولوجياي اإللا ة املاتدام  لي ا :، مبا يف دلت التتيجت". (1) 
 .9-/م أ13علا النحو املشا  إليه يف املرا  ا امإل من املقر   (2) 
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انـــــ  أن ت اـــــّ ا التيـــــاون ايمـــــا بـــــني  ـــــركاء بوابـــــ  طلـــــمت مـــــؤفر األطـــــرا  إىل األمويف ا تـــــام،  -5
قواعـــد البيانـــاي الـــم  املؤ اـــاي/قاعدة البيانـــاي أو الو ـــاط  يف تبـــالل امليـــا   اليلميـــ  واملؤ اـــ  أو

 ـــــــت تليجت بتجميـــــــن أارــــــــا املما  ـــــــاي داي ال ــــــــل  ونشـــــــرها. والؤـــــــرض مــــــــن بوابـــــــ  الو ــــــــاط  يف 
ونـ ّقحــــــت و يت ــــــا مبوجــــــمت  (3)8-/م أ3قــــــر  امليــــــا   اليلميــــــ ، الــــــم ا ــــــت حد ت مبوجــــــمت امل تبـــــالل
، هـــــو أن تـــــؤل  لو  "جاـــــر إىل اجلاـــــو " وأن تتـــــون بالتـــــا  11-/م أ24و 10-/م أ21 املقـــــر ين

يوجـــد مـــن ميـــا   وميلومـــاي بشـــأن أارـــا املما  ـــاي يف  مبثابـــ  ةليـــ  تيّاـــر ووـــول األطـــرا  إىل مـــا
 قواعد امليا   القائم .

يراض تن يـــذ ا ت اقيـــ ، قـــّدمت األمانـــ  إىل اللجنـــ  يف وبنـــاء  علـــا طلـــمت متتـــمت جلنـــ  ا ـــت -6
النظـر يف أارـا املما  ـاي يف تن يـذ ا ت اقيـ   الووـول إىل لو هتا الثالث  عشـرة و يقـ  لليلـم مينونـ  "
   ".امليلوماي املتيلق  بأارا املما  اي

بشـأن  ـرو ة وأجري جلن  ا تيراض تن يـذ ا ت اقيـ ، رـضل لو هتـا الثالثـ  عشـرة، مـداو ي  -7
املاـــائا املـــذكو ة أعـــض ، ولعت ـــا إىل تقـــدمي مـــدرضي كتابيـــ  عـــن  تقـــدمي األطـــرا  لتيليقـــاي علـــا

يف دلــت مــن رــضل اموعاهتــا اإلقليميــ  واموعــاي امل ــا  الــم تنتمــ:  مبــا الو يقــ  املــذكو ة أعــض ،
 2015فو /يوليـــه  1. ا أ ّجـــا هـــذا املوعـــد الن ـــائ: إىل 2015حزيران/يونيـــه  1إلي ـــا، ودلـــت قبـــا 

 مبوجمت قرا  من متتمت جلن  ا تيراض تن يذ ا ت اقي .
يلــــ:  )أ( التيليقــــاي الــــوا لة مــــن األطــــرا م )ب( والوقــــت الــــض م   ــــتتمال  ملــــا واعتبــــا ا   -8

ــــــ  ايمــــــا 11-/م أ17و 10-/م أ15اليمليــــــ  افحمــــــدلة يف املقــــــر ين  بأارــــــا  ا  ــــــاي اإللا ة  يتيل
ال ــيوباي الـــم تواج  ــا عمليـــ  البحــث عـــن قواعــد بيانـــاي داي وـــل  املاــتدام  لي ا ـــ:م )ج( و 

باملاــائا املوا ـــييي  األرــر  ألارـــا املما  ـــاي لتزّولهــا التيانـــاي املبّلؤـــ  بامليلومــاي، تقـــب  هـــذ  
الو يقـــ  ايمـــا تقبحـــه اجـــا  اتل ـــا  وريـــا اي بديلـــ  لتنظـــر اي ـــا األطـــرا  يف توجي  ـــا بشـــأن كي يـــ  

  وأوـــحاب امل ـــلح  ا رـــرين إىل امليلومـــاي داي ال ـــل  املتيلقـــ  باملاـــائا تياـــ  ووـــول األطـــرا
 املوا ييي  األرر  ألارا املما  اي.

  

__________ 
األطــرا  جلنــ  اليلــم والتتنولوجيــا بــأن تقــوم، بالتيــاون مــ8-/م أ3مبوجــمت املقــر   (3)  ن املؤ اــاي املينيــ ، ، كّلــجت مــؤفر  

بإنشــاء نظــم إللا ة امليــا   وباإل ــرا  علي ــا،  ــد  ساــني لو  الو ــاط  يف نقــا امليلومــاي اليلميــ  والتقنيــ  مــن 
 املؤ ااي واألطرا  واملاتيملني الن ائيني وإلي م.
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 تيإير   ل الوصوة وتشجيع نشر أفضل الممار ات -ثانياا  
 

 فا ذلك التكيف بما تكنولوجيات اإليارة المإتدامة لألراضا، -ألف 
 
طلبــــت األمانــــ  إىل املنظمــــاي ا مــــإل افحمــــّدلة مــــن ، 2013تشــــرين الثــــا /نوام   25يف  -9

بإجنـــا   2018رـــضل الـــدعوة املوّج ـــ  إلبـــداء ا هتمـــام تأكيـــدن التزام ـــا حـــىت كـــانون األول/لياـــم  
ا دماي املرتبت  بقاعدة بياناي أوليـ  مووـا  ـا ألارـا املما  ـاي، وسديـدن قواعـد و ـرو  تقـدمي 

هـذا ال ـدل، ط لـمت مـن املنظمـاي إمـا  ويف يزانيـ  الض مـ .هذ  ا دماي مـن إيـضء اهتمـام رـاي للم
مجـــن األمـــوال  أو تؤتيـــ  كامـــا التتـــاليجت املبتبـــ  عـــن هـــذ  اليمليـــ  مبوا لهـــا البشـــري  واملاليـــ  ا اوـــ 

 الض م  قبا إبرام ات اق. 
، و ل مقبحــــان مــــن 2013كــــانون األول/لياــــم    10وحبلــــول املوعــــد الن ــــائ: افحمــــدل يف  -10

م وبرنـــامج التاقـــ  الد ا ـــ  اليامليـــ  لـــن ج وتتنولوجيـــاي ح ـــ  املـــوا ل ني التـــاليتني  مؤ اـــ املؤ اـــت
 والبيئ  والتنمي .

، أبلؤــــــت األمانــــــ  مؤ اــــــ  الد ا ــــــ  اليامليــــــ  لــــــن ج 2013كــــــانون األول/لياــــــم    16ويف  -11
الر ــال  داهتــا،   . ويفوتتنولوجيــاي ح ــ  املــوا ل بــأن املقــب  املقــّدم اعتـ ـ  األناــمت مــن الناحيــ  التقنيــ

أكــدي األمانــ  اــدلا  أنــه ينبؤــ: للمؤ اــ  أن تؤتــ: تتــاليجت اليمليــ  مبوا لهــا البشــري  واملاليــ  ا اوــ ، 
 ـابه، وأنـه ينبؤـ:  مـا وأنه ينبؤ: ا ـتحدا  ةليـاي منا ـب  للروـد والتوجيـه مثـا إنشـاء جلنـ  توجي يـ  أو

دة يف مجـــن ونشـــر امليلومـــاي املتيلقـــ  بأارـــا للمنظمـــاي األرـــر  الـــم أعربـــت عـــن اهتمام ـــا باملاـــاع
  ا  اي اإللا ة املاتدام  لي ا : أن تشا ك بقد  أك  يف تن يذ املبال ة.

مؤ اـ  ، ا ت ّلت األمان  مشاو اي من جاميـ  بـرن ) وياـرا( و 2014ويف كانون الثا /يناير  -12
بــني  2014نياــان/أبريا  15ات ــاق يف الد ا ــ  اليامليــ  لــن ج وتتنولوجيــاي ح ــ  املــوا ل. وو قّــن علــا 

مركــز التنميــ  والبيئــ  يف جاميــ  بــرن واألمانــ  بشــأن ساــني  ــبا الووــول إىل امليلومــاي املتيلقــ  بأارــا 
 ا  اي اإللا ة املاتدام  لي ا :. وعننّي مركز التنمي  والبيئ  يف جامي  برن أمان ن املؤ ا  لتتون اهليئـ  

اــا تبقــا يف الوقــت ن اــه را ــي  للماــاءل  ايمــا قــا تن يــذ ا ت ــاق والواــاء املنّ ــذة لضت ــاق علمــا  بأ
 بالتزاماهتا افحمدلة ألنا .

 يل:  ما وحبامت ا ت اق املذكو ، يتوىل مركز التنمي  والبيئ  يف جامي  برن -13
ــــ  يف  )أ(  تلقــــ: البيانــــاي املتيلقــــ  بأارــــا  ا  ــــاي اإللا ة املاــــتدام  لي ا ــــ: املخزّن

ــــاقاعــــدة بيانــــاي  ــــذ ا ت اقيــــ ، وت ــــنيجت امليلومــــاي املقّدمــــ  قب  نظــــام ا ــــتيراض األلاء وتقيــــيم تن ي
 واقا  للت نيجت الذ  اعتمد  مؤفر األطرا م 2012 عام

 الم تقّدم ا األطرا م  وون قاعدة البياناي و مان  ضم  البياناي )ب( 
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إنشــاء مراــ  إلتــبو  يتــي  ليطــرا  وك هــا مــن التيانــاي املبّلؤــ  مواوــل  سميــا  )ج( 
امليلومـــــاي املتيلقـــــ  بأارـــــا  ا  ـــــاي اإللا ة املاـــــتدام  لي ا ـــــ:، وو ـــــن ميـــــاي  ترـــــمن جـــــولة 

 ووجاه  ولق  امليلوماي واقا  للتوجيه الوا ل من مؤفر األطرا م
البيانـــاي وامليلومـــاي املتيلقـــ  بأارـــا  ا  ـــاي اإللا ة املاـــتدام  لي ا ـــ:  إتاحـــ  )ل( 

الـذ  اعتمـد  مـؤفر األطـرا ، ودلــت بو ـائا من ـا بوابـ  الو ـاط  يف تبـالل امليــا   واقـا  للت ـنيجت 
 اليلمي ، و مان إمتاني  التشؤيا البيين من املنتجاي امليراي  ليمان م

  يف إطـــا  ات اقيـــ  متااحـــ  الت ـــحر للووـــول إىل البيانـــاي التقّيـــد بالايا ـــ  املتّبيـــ )ه( 
 ـــيما ا لتـــزام بأحتـــام امللتيـــ   و  وامليلومـــاي الـــم تقـــدم ا األطـــرا  والتيانـــاي األرـــر  املبّلؤـــ ،

ال تريــ  الــم سمــ: ا بتتــا اي التتنولوجيــ  املقّدمــ  باعتبــا  أن دلــت مــن ا ــا ي الــم فثّــا أارــا 
 املما  ايم
إ راك املنظماي األرر  يف تن يذ املبـال ة، وهـ: املنظمـاي الـم أعربـت عـن  تيا  )و( 

اهتمام ــــــا باملاــــــاعدة علــــــا مجــــــن ونشــــــر امليلومــــــاي املتيلقــــــ  بأارــــــا  ا  ــــــاي اإللا ة املاــــــتدام  
  يما تلت املوجولة يف البلدان األطرا  املتأ رة. و  لي ا :،

تتمتـــن بو يـــ   ّوهلــا ا ـــتيراضن تقيّـــد التـــراني وأنشــئت مبقترـــا ا ت ـــاق داتـــه جلنــ  توجي يـــ   -14
 .(4)با لتزاماي الوا لة يف ا ت اق، وتقدمين التوجيه ا  باتيج: لتن يذ ا ت اق

ذي التداب  التالي   -15  وباإل ا ة إىل التزاماي أمان  ات اقي  متااح  الت حر، ا خ
، بـ ّلؤــــــت مجيــــــن األطــــــرا  يف ا ت اقيــــــ  عــــــن طريــــــ  2014نياــــــان/أبريا  17يف  )أ( 

الد ا ـــ  اليامليـــ  لـــن ج وتتنولوجيـــاي ح ـــ  ج ــاي التناـــي  الوطنيـــ  التابيـــ  هلـــا بـــأن أمانــ  مؤ اـــ  
املــــوا ل ارتــــ ي لتتــــون قاعــــدة البيانــــاي األوليــــ  املووــــا  ــــا ألارــــا  ا  ــــاي اإللا ة املاــــتدام  

ـــا أارـــا هـــذ  لي ا ـــ:. ولعيـــت األ طـــرا  يف الر ـــال  داهتـــا إىل مواوـــل  مميـــن ا ـــا ي الـــم فّث
 املما  اي وتقدمي ا إىل أمان  املؤ ا م

، وبيــد قبــول املؤ اــ  بشــرو  وقواعــد ا ــتخدام البيانــاي 2014فو /يوليــه  4ويف  )ب( 
يلومـــاي املتيلقـــ  البيانـــاي  وامل إىل أمانـــ  املؤ اـــ يف دلـــت حقـــوق امللتيـــ ، أحيلـــت  مبـــا وامليلومـــاي،

نظــام ا ــتيراض األلاء وتقيــيم  بأارــا  ا  ــاي اإللا ة املاــتدام  لي ا ــ: املخزنــ  يف قاعــدة بيانــاي
   تن يذ ا ت اقي .

عــــن طريــــ   2014تشــــرين الثــــا /نوام   28وع قــــد ا جتمــــال األول للجنــــ  التوجي يــــ  يف  -16
 التووياي التالي  ال يديو. وجر  تناول املاائا التالي  وقّدمت اللجن  

__________ 
تنميـ  والبيئـ  يف جاميـ  بـرن، و ـّثض  ترم اللجن  التوجي ي   ّثض  عن أمان  ات اقي  متااح  الت حر، و ـّثض  عـن مركـز ال (4) 

 مؤ ا  الد ا   الياملي  لن ج وتتنولوجياي ح   املوا ل، و تتون مبثاب  أمان  اللجن .عن أمان  
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تلقةةةةةا وتصةةةةةنيف ال يانةةةةةات المتعلقةةةةةة بافضةةةةةل ممار ةةةةةات اإليارة المإةةةةةتدامة  )أ( 
ــ  يف قاعــدة بيانــاي لألراضةةا نظــام   يبلــإ إمجــا  عــدل اموعــاي البيانــاي الــم جــر  تلقي ــا املخزّن

ـــــ  ـــــذ ا ت اقي ـــــيم تن ي ـــــاي وـــــا   لض ـــــتخدامم وررـــــيت  400 ا ـــــتيراض األلاء وتقي اموعـــــ  بيان
تــزال قيــد    2012 عــام للتحليـا، وكانــت اموعــ  بيانـاي 2012و 2010عـ  بيانــاي عــام: امو 

الت ــنيجت يف وقــت اجتمــال اللجنــ  التوجي يــ . ونظــرا  إىل القيــول علــا نقــا البيانــاي،  تيّاــر األمانــ  
. وأبــديت بيــش الشــواكا بشــأن جــولة 2012و 2010قاعــدة بيانــاي مبثابــ  متــمت لبيانــاي عــام: 

، وأ عــرب اــدلا  عــن  ــرو ة (5)بيانــاي الــم قــّدمت ا األطــرا  وك هــا مــن التيانــاي املبلؤــ وا ــتي اء ال
هــذا ال ــدل، أووــت اللجنــ  التوجي يــ  با حت ــاأل بــالنمودج األوــل:  ويف متابيــ  مقــّدم: البيانــاي.

 ت اقيــ  متااحــ  الت ــحر باعتبــا   أباــط األ ــتال امليتمــدة لابــض  عــن أارــا  ا  ــاي اإللا ة 
 لتحاني نوعي  البياناي الم ينبؤ: ا تيرا  ا ا مميي ام (6)ملاتدام  لي ا :، وبتيديلها

 نشاء مرفة   لكترونةا لتمكةين األطةراف مةن مواصةلة تقةديم أفضةل ممار ةات  )ب( 
ق ــــّدم إطــــا   مــــين م ّ ــــا للو يــــ  املتيلقــــ   اإليارة المإةةةةتدامة لألراضةةةةا وا ةةةةترجا  المعلومةةةةات 

 يف دلـــت إنشـــاء نظـــام علـــا اإلنبنـــت يف ماـــت ا مبـــا بأارـــا  ا  ـــاي اإللا ة املاـــتدام  لي ا ـــ:،
أ نـــاء  ويف ،2015وإطضقـــه اائيـــا  يف أيلول/ ـــبتم   2015وارتبـــا   يف نياـــان/أبريا  2015 عـــام

قيـــيم تن يـــذ ا ت اقيـــ  إىل النظـــام اجلديـــد وتتـــا  نظـــام ا ـــتيراض األلاء وت دلـــت  ـــت نقا مجيـــن بيانـــاي
 لض تيضم ا ا ج:، و يبدأ ممين بياناي جديدةم

  ينبؤـــــ: أن  ـــــر  يف مرحلـــــ  ارتبـــــا   ـــــودج  شةةةةةرار  ةةةةةاتر المنظمةةةةةات المعني ةةةةةة )ج( 
اإلبــــض  إ ــــراك  املنظمــــاي األ بــــن امل تّمــــ  باملاــــاعدة يف مميــــن ونشــــر امليلومــــاي املتيلقــــ  بأارــــا 

اي اإللا ة املاــتدام  لي ا ــ:. وارــض  عــن دلــت، ينبؤــ: إ ــراك اموعــ  اتــا ة مــن األطــرا   ا  ــ
  الرئياي  من مجين املناط  يف ارتبا  املرا  اإللتبو .

ماـــاك  كتابيـــ  مـــن األطـــرا   33اموعـــه  مـــا فو /يوليـــه، كانـــت األمانـــ  قـــد تلّقـــت 1ويف  -17
ـــابيتني مـــن املراقـــاي اإلقلي ميـــ  للماـــأل  املـــذكو ة أعـــض . وت يـــرض هـــذ  املاـــاكاي يف وماـــاكتني كت

، بينمــــا تقــــدام ال قــــراي التاليــــ  ملخ ــــا  مــــوجزا  لــــ  اء الــــم ICCD/COP(12)/CST/MISC.1الو يقــــ  
 أبدهتا األطرا  

تحإةةةةين أيوات ومرافةةةة  اإلبةةةةما عةةةةن أفضةةةةل ممار ةةةةات اإليارة المإةةةةتدامة  )أ( 
بأارــا  ا  ــاي اإللا ة املاــتدام  لي ا ــ: عن ــر أ ا ــ:     بــت أن امليلومــاي املتيلقــ لألراضةةا
__________ 

يف املائـــ ( لي ـــئل  الـــم   تلـــ ن أ   50-10اليـــدل املرت ـــن  موعـــاي البيانـــاي الناق ـــ  أو املتـــر ةم واليـــدل املرت ـــن ) (5) 
البياناي(م والناب  املئوي  اليالي   ا ي  وء ال  م واملدارا الم   سيا إىل ماـأل  )بيانـاي كـ  جواب ) ؤراي يف 

يف املائــــــ  مــــــن اموعــــــاي البيانــــــاي إىل  20-15وـــــا   لض ــــــتيمال أو   جــــــدو  من ــــــا(م و  تشــــــ  مـــــا ناــــــبته 
  ائا واأللواي وك ها.التتنولوجياي وإ ا إىل أنوال أرر  من أارا املما  اي، مثا الن وج والو 

 يترمن التيديا ت نيجت/تنظيم األ ئل  وإل اج عناور مرئي  وتيري اي و روحاي وإيراحاي. (6) 
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من عملي  اإلبض  الـم مـر  يف إطـا  ات اقيـ  متااحـ  الت ـحر. ولتـن أعربـت بيـش األطـرا  عـن 
 ـــرو ة مراجيـــ   ـــودج اإلبـــض  عـــن أارـــا  ا  ـــاي اإللا ة املاـــتدام  لي ا ـــ:، وإوـــدا  مبـــال  

مليلومـاي. اـاقب   بالتـا  أن تاـاهم األطـرا  ن اـ ا يف توجي ي  جديدة لتجميـن وتقـدمي مثـا هـذ  ا
ساــني  ــودج اإلبــض  ألاــا هــ: الــم ي تلــمت من ــا مميــن هــذ  امليلومــاي، ومشــاطرهتا، وا ــتخدام ا 
يف اايــ  املتــا . وباإل ــاا  إىل دلــت،  ــّدلي بيــش األطــرا  علــا أكيــ  اعتمــال  ــتا إلتــبو  

ــــت  مبــــا رــــا  ا  ــــاي اإللا ة املاــــتدام  لي ا ــــ:،مــــن أجــــا تياــــ  عمليــــ  اإلبــــض  عــــن أا يف دل
ترـــمينه ريـــا اي لتحميـــا مل ـــاي مرئيـــ  ومتيـــدلة الو ـــائط و ـــروحا  وإيرـــاحاي عنـــد ا قترـــاء. 
ــــد  إلتــــبو  ياــــّ ا علــــا مجيــــن  ــــوال، أووــــت أطــــرا م أرــــر  أيرــــا  بإنشــــاء منت وعلــــا ن ــــإل املن

أارـــا  ا  ـــاي اإللا ة املاـــتدام  لي ا ـــ: التيانــاي املبلؤـــ  تقـــدمي امليلومـــاي ب ـــو ة منتظمـــ  عـــن 
ــدل يف اليديــد مــن الر ــائا علــا أكيــ  ارتبــا  ألواي  وا ــبجال هــذ  امليلومــاي يف الوقــت داتــه. و  
اإلبــض  واملنتــد  اإللتــبو  قبــا بــدء عمليــ  اإلبــض  املقبلــ ، ولعــا بيرــ ا إىل إعــدال تقريــر كامــا 

 ماإللا ي  ك: تنظر ايهلا اهليئاي عن مرحل  ا رتبا  ي يميم ع
  واقـــا  لـــبيش األطـــرا ، اـــإن ساـــني زيةةةاية الةةةري المتمثةةةل فةةةا تقةةةديم التقةةةارير )ب( 

ألواي اإلبـــض ، ومـــن بين ـــا املرااـــ  اإللتبونيـــ  والنمـــادج واملبـــال  التوجي يـــ ، لـــيإل كاايـــا  لوحـــد . 
التيانـــاي املبلؤـــ  و ـــمت ا ـــاد مزيـــد مـــن اإلجـــراءاي بت ـــميم اليمليـــاي املنا ـــب  ومواوـــل   تشـــجين 

علـا مشــاطرة امليلومــاي ب ــو ة منتظمــ . وينبؤــ: واقــا  ملتتلبــاي اإلبــض  املنّقحــ  توجيــه لعــوة لائمــ  
لتقــدمي أارــا  ا  ــاي اإللا ة املاــتدام  لي ا ــ:، وإ  ــال   ــائا تــذك  لو يــ  إىل مجيــن األطــرا  

 والتياناي املبلؤ  و ائر أوحاب امل لح  املينينيم
  علــا قةةدرات أصةةحام المصةةلحة عةةن طريةة  أنشةةرة بنةةاء القةةدراتتحإةةين  )ج( 

ـــّدل كـــذلت علــا  ـــرو ة ا ـــتتمال أ  ساـــني يف إجــراءاي اإلبـــض  بأنشـــت  موج ـــ   حنــو  ا ـــا،   
يـــزال قرـــي     إىل بنـــاء القـــد اي. و شـــا أطـــرا  كثـــ ة مـــن أن ساـــني قـــد اي أوـــحاب امل ـــلح 

اي اإللا ة املاــتدام  لي ا ــ:. ومـن ا لــول املمتنــ  يف دلــت سديـد وإقــرا  أارــا  ا  ـ مبــا  ئياـي ،
املقبحــ  أنشــت  التــد يمت علــا اإلبــض  عــن أارــا املما  ــاي، وو ــن أللــ  املاــتخدمني، واملبــال  

 التوجي ي ، ارض  عن تقدمي الد وس ع  اإلنبنتم
 اال تدامة المالية من أجل تشةييل قاعةدة ال يانةات وتةوفير بيانةات موثةو  ب ةا  )ل( 

تناولت بيـش الر ـائا املقديمـ  ماـأل  ا ـتدام  النظـام الـذ  لـو  أارـا  ا  ـاي اإللا ة املاـتدام  
لي ا ــ:، علــا املــد  التويــا. و ــّدلي بيــش األطــرا  علــا  ــرو ة ا تتشــا  ريــا اي فويليــ  

ي ـــا إ ـــااي  لرـــمان تشـــؤيا قاعـــدة البيانـــاي اإللتبونيـــ  و ـــضم  امليلومـــاي املقّدمـــ . وينبؤـــ: يف  أ
إل اج مجـــن األمـــوال يف بـــرامج عمـــا األمانـــ  ومركـــز التنميـــ  والبيئـــ  يف جاميـــ  بـــرن. وفا ـــيا  مـــن هـــذا 

نت ـا من ـا بيـد مـن ناحيـ  حشـد التمويـا مـن ي     املقب ،  ّدلي أطرا  أرـر  علـا األعمـال الـم
مبزيــــد مــــن ال ياليــــ  مجيــــن املــــوا ل املوجــــولة و ــــمان ألاء ا ليــــاي املاليــــ  القائمــــ  والنا ــــئ  لوةي ت ــــا 

وبتريقـــ  أياـــر. وعلـــا اليتـــإل مـــن دلـــت، أعربـــت أطـــرا  أرـــر  عـــن قلق ـــا إ اء التتـــاليجت املبتبـــ  
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علا هـذ  اليمليـ  وحثّـت األمانـ  علـا الت تـ  يف اتّبـال اـج أباـط وأكثـر اياليـ  مـن حيـث التتل ـ  
 بالناب  للماائا املوا ييي  األرر  ألارا املما  ايم

المعلومةةةةةةات المتعلقةةةةةةة بافضةةةةةةل ممار ةةةةةةات اإليارة المإةةةةةةتدامة الوصةةةةةةوة  لةةةةةةى  )ه( 
  ن قلــــت، مبوجــــمت املقــــر اي داي ال ــــل  ال ــــال ة عــــن مــــؤفر لألراضةةةةا وا ةةةةتصدام ا بصةةةةورة فعالةةةةة

ألارـــــا  ا  ـــــاي اإللا ة  نظـــــام ا ـــــتيراض األلاء وتقيـــــيم تن يـــــذ ا ت اقيـــــ األطـــــرا ، قاعـــــدة  بيانـــــاي 
البيئـــ  يف جاميـــ  بـــرن. ولتـــن يترـــ  مـــن التحليـــا الـــذ  أجرتـــه  املاـــتدام  لي ا ـــ: إىل مركـــز التنميـــ  و 

لقاعـــدة بيانـــاي نظـــام ا ـــتيراض األلاء  لد ا ـــ  اليامليـــ  لـــن ج وتتنولوجيـــاي ح ـــ  املـــوا لكمؤ اـــ  ا
بـــد مـــن إحـــدا  تيـــديضي إدا أ يـــد إلمـــاج قاعـــدة  وتقيـــيم تن يـــذ ا ت اقيـــ  وكـــذا بنيت ـــا و تواهـــا أنـــه  

ؤ اــ . وبالتــا ، اــإن بيانــاي نظــام ا ــتيراض األلاء وتقيــيم تن يــذ ا ت اقيــ  البيانــاي هــذ  يف من ــ  امل
لياــــت متاحــــ  بيــــد علــــا املوقــــن اإللتــــبو  للشــــبت . وبينمــــا لعــــت بيــــش األطــــرا  إىل نشــــر هــــذ  
البيانـــاي، وتياـــ  إجـــراء البحـــو  ومجـــن امليلومـــاي عـــن أارـــا  ا  ـــاي اإللا ة املاـــتدام  لي ا ـــ:، 

قلق ـــا إ اء  تويـــاي قاعـــدة البيانـــاي هـــذ  الـــم ترّكـــز أكثـــر علـــا اجلوانـــمت  تيـــرب أطـــرا  أرـــر  عـــن
التتنولوجيـــ  ألارــــا  ا  ــــاي اإللا ة املاــــتدام  لي ا ــــ: لتن ــــا تاــــتبيد امليلومــــاي املتيلقــــ  بــــالن ج 
والو ـــائا واأللواي مـــن أاـــا ترـــاه: ك هـــا أكيـــ  يف متااحـــ  الت ـــحر وتـــدهو  األ ا ـــ: واجل ـــا . 

أرـر  اـدلا  أنـه ينبؤـ: إيـضء عنايـ  راوـ  للجوانـمت القانونيـ  مـن قبيـا حقـوق امللتيـ  وأّكدي أطرا  
 املرتبت  بالتتنولوجيا، عند نشر ميلوماي عن أارا  ا  اي اإللا ة املاتدام  لي ا :.

وايمــــا اليمــــا جــــا ث علــــا ا ــــتحدا  التتبيــــ  اإللتــــبو  لابــــض ،  ــــي قديم  ــــودج مــــنّق   -18
يلــ:   مبــا لجنــ  ا ــتيراض تن يــذ ا ت اقيــ . و ــيقوم النمــودج املــنقي و ة الرابيــ  عشــرة للابــض  يف الــد

)أ( اعتمـــــال طريقـــــ  إللرـــــال البيانـــــاي ياـــــ ا علـــــا املاـــــتخدمني ا ـــــتيماهلام )ب( وتقـــــدمي أ ـــــئل  
مو ـــوم م )ج( وا  ـــتنال إىل أ ـــئل   تمـــ  ال ـــياك  ت اـــتتما اانـــاي اا كـــ  إللرـــال الن ـــويم 

 ناور مرئي  وأ ئل  عن ا ج اإللا ة املاتدام  لي ا :. )ل( وإل اج ع
  

 التمويل وتع ئة المواري -باء 
 
منذ املداو ي األر ة الـم أجرهتـا جلنـ  ا ـتيراض تن يـذ ا ت اقيـ  بشـأن هـذ  القرـي ، والـم  -19

بيانـــاي أوليـــ  الــدعوة الـــم وّج ت ـــا إلبــداء ا هتمـــام بتحديـــد قاعــدة أاــالي اي ـــا ا ليــ  اليامليـــ  بـــأن 
تلـ ن أ  اهتمـام، نشـأي عـدة أاتـا  جديـدة    مووا  ا ألارا  ا  اي "التمويـا وتيبئـ  املـوا ل"

يف اـــال اإلبـــض  عـــن أارـــا املما  ـــاي املتيلقـــ   ـــذ  املاـــأل  وك هـــا مـــن املاـــائا املوا ـــييي  الـــم 
 جيم ألنا (.-حدلها مؤفر األطرا  )انظر ال رل  انيا  

شــاي مــؤفر األطــرا  وجلنــ  ا ــتيراض تن يــذ ا ت اقيــ  إىل رضوــ  م الهــا أن وأارــت مناق -20
تاــــيجت باــــ ول  يف عمليــــ  إبــــض  وطنيــــ  عــــن أارــــا املما  ــــاي    بيــــش املاــــائا املوا ــــييي  قــــد

 املتيلقــ   ــا مثــا  ا  ــاي اإللا ة املاــتدام  لي ا ــ:، يف حــني ياــ ا ناــبيا  سديــد ا ــا ي امل مــ 
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الن ايـــــ ، كـــــان انيـــــدام اليقـــــني اّيمــــــا   ويف  ـــــيلت ا وـــــ ر يف إاشـــــاء امليلومــــــاي.توجـــــد ليبـــــ  ح و 
 ال مـــن وـــيوب    ــا قـــا نــول امليلومـــاي الــم تـــوّل األطـــرا  ا طــضل علي ـــا والووــول إلي ـــا، ايمــا

الــذ  بــاي وا ــحا  ا ــو أن األطــرا  تــوّل  أمــا سديــد قاعــدة بيانــاي يووــا  ــا للميلومــاي الوطنيــ .
ميلومـــاي عـــن ةليـــاي التمويـــا الـــم ميتـــن أن تتـــون م يـــدة لتن يـــذ ات اقيـــ  متااحـــ  أن تتلـــن علـــا 

الت ــحر وعــن طريقــ  ا  ــول علــا هــذ  املــوا ل املاليــ ، مــن أجــا مجلــ  أمــو  من ــا ت ــميم املشــا ين. 
وأحـــد ا يـــا اي املتاحـــ ، واقـــا  لضقـــبا  الـــوا ل ألنـــا ، هـــو ا  ـــتيان  مبنظمـــاي متخ  ـــ ، وبالبنيـــ  

 إللا ة امليا   املوجولة لارا ا لي  الياملي  واألمان .التحتي  
ميلومــاي  "طقــم وب رــا فويــا حتومــ  النــرويج وامل و ــي  األو وبيــ ، ون ــيت ا ليــ  اليامليــ  -21

وهـــو لليـــا ييـــرض م ـــال  وةليـــاي ووـــنالي  التمويـــا داي ال ـــل  بـــاإللا ة املاـــتدام   -التمويـــا" 
م ميلومــاي موّج ــا إىل البلــدان األطــرا  ومنظمــاي ا تمــن لي ا ــ:. واملق ــول منــه أن يتــون طقــ

املــد  و ــائر الشــركاء املنخــرطني يف متااحــ  تــدهو  األ ا ــ: وتيزيــز  ا  ــاي ا  ــتخدام املاــتدام 
لي ا ـــ:،  ـــن قـــد لتـــاجون إىل التوجيـــه حنـــو اـــري التمويـــا. وميتـــن ا طـــضل علـــا التقـــم الـــذ  

املــوا ل املاليــ  ملتااحــ  تؤــ  املنــان يف الينــوان الشــبت: التــا   يترــمن ميلومــاي عــن مجلــ  أمــو  من ــا 
<http://global-mechanism.org/our-services/finance-info-kit>
(7)  . 

 ميلوماي التمويا علا امليلوماي التالي  ولتو  طقم  -22
مـن قبيـا الشــركاء يف التنميـ ، وال ــنالي  ا اوـ ، وألواي امليونــ   مصةاير التمويةةل )أ( 

 املت ل  باإللا ة املاتدام  لي ا :م
الـــــم ميتـــــن ا ـــــتخدام ا لتوجيـــــه األمـــــوال إىل اإللا ة املاـــــتدام   اآلليةةةةةات الماليةةةةةة )ب( 

لي ا :، وتوا  ا ـوااز الض مـ    ـتثما اي القتـاعني اليـام وا ـاي يف  ا  ـاي اإللا ة املاـتدام  
 لي ا :م
 لزيالة وساني ا  تثما  يف اإللا ة املاتدام  لي ا :.عرض القضايا  أيوات )ج( 

ث متاح  لت ـ    تـو  طقـم ميلومـاي التمويـا حباـمت املنتقـ  واملو ـول وهناك وةي   حب -23
يف دلــت التمويــا التربــون القــائم علــا األ ا ــ:،  مبــا دون  ال ــل  بتــا م ــد  مــن م ــال  التمويــا،

والتتيـــجت مـــن تؤـــ  املنـــان والتخ يـــجت مـــن حدتـــه. وهنـــاك أيرـــا  وةي ـــ  حبـــث علـــا أ ـــاس كلمـــاي 
 اي التامل  للدليا إىل أق ا حد.م تاحي  من أجا ا تؤضل اإلمتاني

__________ 
تقـوم ا ليــ  اليامليــ  بتحـديث موقي ــا اإللتــبو ، و ـي تلن  رــضل الــدو ة الثانيـ  عشــرة ملــؤفر األطـرا ، وي رجــا اليــولة  (7) 

 تؤي   تما يف الينوان اإللتبو . إىل املوقن الشبت: لض تيضم عن أ 
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وقــد جــاء يف تقريــر وــال  عــن وحــدة الت تــيه املشــبك  أن هــذ  املن ــ  د كــري  ــمن نظــم  -24
ميلوماي فويـا أنشـت  مواج ـ  تؤـ  املنـان التابيـ  ملنظومـ  األمـم املتحـدة، باعتبا هـا، يف  أ   ـر   

 التقرير، مييا ا  من مياي  "أارا املما  اي".

تــن التشــجين علــا مواوــل  هــذ  اجل ــول وتيزيزهــا مبيلومــاي مبا ــرة مــن ةليــاي التمويــا ومي -25
 املنا ب .

  
 المإاتل المواضيعية األخرى المتعلقة بافضل الممار ات -جيم 

 
، ينبؤــ: مجــن أارــا املما  ــاي املتيلقــ  بات اقيــ  متااحــ  الت ــحر، 9-/م أ13واقــا  للمقــر   -26

البلـدان األطـرا  . ومبوجـمت املقـر  ن اـه، اـإن (8)ييـاجن ساـ  من ـا بيـد وا   بي  ماائا موا ـييي   
املتــأ رة واملتقدمــ ، والتيانــاي اإلقليميــ  ولون اإلقليميــ ، ووــندوق البيئــ  اليامليــ  ملزمــ  بتقــدمي تقريــر عــن 

املـد  ن أيرـا  منظمـاي ا تمـن وااـ  عليـه مـؤفر األطـرا . وت شـجّ أارا املما  اي وا  جدول  مين ي
 علا تقدمي امليلوماي املتيلق  بأارا املما  اي عن طري  ج اي التناي  الوطني .

األمانــ  إىل إتاحــ   وابــط إلتبونيــ  إىل قواعــد البيانــاي بتوجيــه )أ(  10-/م أ15وقــام املقــر   -27
 القائمــــ  داي ال ــــل  اميــــن املاــــائا املوا ــــييي  املتيلقــــ  بأارــــا املما  ــــاي لتــــ: تتــــا  ليطــــرا 
إمتانيــــ  الووــــول إىل أكــــ  عــــدل  تــــن مــــن أارــــا املما  ــــايم )ب( واألمانــــ  إىل سديــــد قاعــــدة 

لـــدي ا مـــن  مـــا بيانـــاي مووـــا  ـــا لتـــا واحـــدة مـــن املاـــائا املوا ـــييي م )ج( واألطـــرا  إىل تقـــدمي
هـو قـائم مـن قواعـد بيانـاي أارـا املما  ـاي. ونـّا  ومـا ي اـتحد  ما أارا املما  اي لت د نج يف

ر  داتــــه علــــا أن تناــــتيرض الــــدو اي  املقبلــــ  للجنــــ  ا ــــتيراض تن يــــذ ا ت اقيــــ  "مــــد  إمتانيــــ  املقــــ
 الووول إىل امليلوماي املتيلق  بأارا املما  اي".

وباإل ـــاا  إىل دلـــت، نـــّا املقـــر  داتـــه علـــا أن تاـــتيرض جلنـــ  ا ـــتيراض تن يـــذ ا ت اقيـــ   -28
ي  املتيلقــــ  بأارــــا املما  ــــاي، واــــ  اجلــــدول الــــزمين امليلومــــاي املتيلقــــ  باملاــــائا املوا ــــييي  الاــــب

مـــن  ـــو   و  يتـــن باإلمتـــان الواـــاء باجلـــدول الـــزمين املقـــب ،   اريـــاي األمـــو ، ويف .(9)املقـــب  م 
 نـــوقه يف ال  ـــا الاـــاب ، وكمـــا امليلومـــاي املتيلقـــ  بأارـــا  ا  ـــاي اإللا ة املاـــتدام  لي ا ـــ:.

اـــتند إليـــه لتقـــدمي تقريـــر بشـــأن املو ـــول الثـــا  الـــذ  ينبؤـــ: أن يتـــن باإلمتـــان ت ـــميم  ـــودج ي    
مين ميلوماي عن هذا املو ول. و  تياجله جلن  ا تيراض تن يذ ا ت اقي ،  م 

__________ 
املوا ــين هــ:  )أ( بنــاء القــد اي وإدكــاء الــوع:م )ب( والت ــحر وتــدهو  األ ا ــ: واجل ــا  والروــد والتقييم/البحــث  (8) 

يف اال اإللا ة املاتدام  لي ا :م )ج( وإلا ة امليا   ولعم القرا م )ل( واإلطـا  الايا ـاو والتشـريي: واملؤ اـ:م 
 املشا ك  والتياون والربط الشبت:.)ه( و 

 .7إىل  1  اجلدول الزمين املقب    تيراض موا ين أارا املما  اي من 3، املرا ، اجلدول 10-/م أ15املقر   (9) 
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تقـــّدم،  وإد أنرـــذي األطـــرا  رـــضل الـــدو ة ا اليـــ  عشـــرة ملـــؤفر األطـــرا  بيـــني ا عتبـــا  مـــا -29
ت اــّ ا التيــاون ايمــا بــني  ــركاء بوابــ  الو ــاط  يف تبــالل  أن  )أ( طلبــت إىل األمانــ  (10)يلــ: قامــت مبــا

قواعـــد البيانـــاي الـــم  ـــتتيلجت بتجميـــن  املؤ اـــاي/قاعدة البيانـــاي أو امليـــا   اليلميـــ  واملؤ اـــ  أو
أارــــا املما  ــــاي داي ال ــــل  ونشــــرها، )ب( وكّل ــــت جلنــــ  ا ــــتيراض تن يــــذ ا ت اقيــــ  وجلنــــ  اليلــــم 

لــــا املاــــائا املوا ــــييي  املتيلقــــ  بأارــــا املما  ــــاي داي ال ــــل  بتــــا والتتنولوجيــــا ببكيــــز عمل ــــا ع
، ولعـــت اللجنتـــني إىل ا  ـــتمرا  يف التحـــاو  بشـــأن الاـــبا الت يلـــ  بتيزيـــز تناـــي  ج ـــول (11)من مـــا

إلا ة امليــا   وسليــا أارــا املما  ــاي ونشــرها، مــن أجــا املاــاك  يف تتــوير بنيــ  ستيــ  عامـــ  إللا ة 
 ت اقيــ . وع قــدي يف هــذا ال ــدل اجتماعــاي مشــبك  ملتتــمت جلنــ  ا ــتيراض تن يــذ امليــا   يف إطــا  ا

، 2014حزيران/يونيــه  23 ــبا /ا اير و 5ا ت اقيــ  ومتتــمت جلنــ  اليلــم والتتنولوجيــا يف بــون يــوم: 
تقــدام ا جتماعــاي املشــبك  أ  توجيــه  ــدل لــدان  تناولــت أيرــا  ماــأل ن أارــا املما  ــاي. ولتــن  

 األ  قدما . هذ  امل
يلـــــ:  )أ( لعــــوة مــــؤفر األطـــــرا  إىل تاــــ يا الووـــــول إىل  ملــــا ويف هــــذا ال ــــدل، واعتبـــــا ا   -30

امليلومــــاي املتيلقــــ   ــــذ  املاــــائا املوا ــــييي م )ب( والوقــــت الــــض م   ــــتتمال اليمليــــ  افحمــــدلة يف 
ـــــاي  11-/م أ17و 10-/م أ15املقـــــر ين  اإللا ة املاـــــتدام  واملرتبتـــــ  بأارـــــا  ا  ـــــاي تتنولوجي
بتبييـــ  امليلومـــاي املت ـــل   ــــذ   يتيلــــ  ايمـــايف دلـــت التتيــــجتم )ج( وعـــدم اليقـــني  مبـــا لي ا ـــ:،

املاـــــــــائا املوا ـــــــــييي  وبالتـــــــــا  بالشـــــــــتا الـــــــــذ  ينبؤـــــــــ: ا ـــــــــتخدامه لتقـــــــــدمي هـــــــــذ  امليلومـــــــــايم 
اي هـذ  وال يوباي الم تواج  ـا عمليـ  البحـث عـن قواعـد بيانـاي داي وـل  بأارـا املما  ـ )ل(
تزّولهــــا التيانــــاي املبّلؤــــ  بامليلومــــاي، يتمثــــا أحــــد الــــن ج املمتــــن اتباع ــــا يف سديــــد املؤ اــــاي ل

املتمتي  با  ة وامليا   الض مـ ، وتـوا   ابـط إىل مواقي ـا اإللتبونيـ  و/أو قواعـد بياناهتـا الـم تتـواار 
نيـــــ  التحتيـــــ  إللا ة امليـــــا   اي ــــا امليلومـــــاي داي ال ـــــل ، وتوجيـــــه هـــــذ  امليلومـــــاي عـــــن طريـــــ  الب

 املوجولة لارا األمان  و/أو ا لي  الياملي .
عــن طريــ  بوابــ  الو ــاط  يف تبــالل و ــر  حاليــا  اتبــال اــج  ا ــا وتقــدمي رــدماي مشــا    -31

ايمـا قـا بنـاء  (13)ايما قا قاعـدة امليـا  ، وعـن طريـ   ـوق بنـاء القـد اي (12)امليا   اليلمي 

__________ 
 .11-/م أ17املقر   (10) 

ا ـــ:، مبـــا يف دلـــت ينبؤـــ: للجنـــ  اليلـــم والتتنولوجيـــا أن ترّكـــز علـــا مـــا يلـــ:  )أ( تتنولوجيـــاي اإللا ة املاـــتدام  لي   (11) 
التتيــجتم )ب( والت ــحر وتــدهو  األ ا ــ: واجل ـــا  والروــد والتقييم/البحــث يف اــال اإللا ة املاــتدام  لي ا ـــ:م 
)ج( وإلا ة امليــا   ولعــم القــرا م وينبؤــ: للجنــ  ا ــتيراض تن يــذ ا ت اقيــ  أن ترّكــز علــا مــا يلــ:  )أ( بنــاء القــد اي 

و والتشــريي: واملؤ اــ:م )ج( والتمويــا وتيبئــ  املــوا لم )ل( واملشــا ك  والتيــاون وإدكــاء الــوع:م )ب( واإلطــا  الايا ــا
 والربط الشبت:.

-http://www.unccd.int/en/programmes/Science/Knowledge-Management/Pages/SKBP>يرجـــــا اليـــــولة إىل الينـــــوان التـــــا    (12) 

Knowledge-Base-Map.aspx>. 

http://www.unccd.int/en/programmes/Science/Knowledge-Management/Pages/SKBP-Knowledge-Base-Map.aspx
http://www.unccd.int/en/programmes/Science/Knowledge-Management/Pages/SKBP-Knowledge-Base-Map.aspx
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بيا املثــال، إدا قبلــت األطــرا  هــذا الــن ج،  ي اــتياض عــن عمليــ  تزويــد قاعــدة القــد اي. وعلــا  ــ
بيانــاي أوليــ  مووــا  ــا مبيلومــاي متيلقــ  بأارــا املما  ــاي يف اــال "الت ــحر وتــدهو  األ ا ــ: 
واجل ــا  والروــد والتقييم/البحــث يف اــال اإللا ة املاــتدام  لي ا ــ:"، بو ــيل  أ ــ ا للووــول إىل 

ــــ ــــم تقــــدام ألواي، وأ ــــاليمت، ول ا ــــاي حــــا ي،قواعــــد البيان ــــ  القائمــــ  )ال  اي واملواقــــن اإللتبوني
الن ايــــ  بيانــــاي مت ــــل  بروــــد وتقيــــيم الت ــــحر وتــــدهو  األ ا ــــ: واجل ــــا  واإللا ة املاــــتدام   ويف

لي ا :( عن طري  بواب  الو اط  يف تبـالل امليـا   اليلميـ  وبالتيـاون مـن أبـر  مؤ اـاي البحـو  
 : ردم  البياناي.ومقّدم

  
 تحإين  يارة المعارف -ثالثاا  

 
 بوابة الو اطة فا ت اية المعارف العلمية  

 
، جلنــ ن اليلــم والتتنولوجيــا بالقيــام، بالتيــاون 8-/م أ3كلّـجت مــؤفر األطــرا ، مبوجــمت املقــر   -32

و  الو ــاط  مــن املؤ اــاي املينيــ ، بإنشــاء نظــم إللا ة امليــا   وباإل ــرا  علي ــا،  ــد  ساــني ل
يف تبالل امليلومـاي اليلميـ  والتقنيـ  مـن املؤ اـاي واألطـرا  واملاـتيملني وإلـي م. وهـذا التتليـجت، 

وت  ــــــــــــــــيله يف الو يقــــــــــــــــ   11-/م أ24و 10-/م أ21الــــــــــــــــذ  جــــــــــــــــر  تنقيحــــــــــــــــه يف املقــــــــــــــــر ين 
ICCD/COP(11)/CST/6. ييّ  عن م  وم بواب  الو اط  يف تبالل امليا   اليلمي ، 

قــّر  أن تتــون بوابــ  الو ــاط  يف تبــالل امليــا   اليلميــ  مبثابــ  "جاــر إىل اجلاــو "، ومــن امل -33
ميــّز ة  حجــم عمــا مجيــن املينيــني بقرــايا الت ــحر/تدهو  األ ا ــ: واجل ــا  إىل أق ــا حــّد  تــن 
عـــن طريـــ  التيـــاون مـــن قواعـــد البيانـــاي وامليـــا   القائمـــ ، ودلـــت بؤيـــ  مجـــن افحمتـــو  مـــن امل ـــال  

ميلومــاي وإتاحت ــا لتائ ــ  وا ــي  مــن املاــتيملني الن ــائيني، ومــن بيــن م اليلمــاء ووا ــيو األوليــ  لل
 الايا اي واألر ائيون املما  ون. 

. وتترــــــمن 2015 عــــــام وجــــــر  ساــــــين ا يف 2014 عــــــام وا ـــــت حد ت بوابــــــ  مريبيــــــ  يف -34
البوابــ  التجريبيــ  قاــمني كــا  )أ( تــوا  إمتانيــ  الووــول مبا ــرة، عــن طريــ  واج ــ  حبــث بينيــ ، إىل 
 تـــو  قواعـــد ميـــا   ساـــ   ـــركاء مووـــولنيم )ب( وتـــوا  إمتانيـــ  الووـــول إىل قواعـــد امليـــا   

بــــض  وا  ــــتيراض. افحمليــــ  الــــم تقــــدم ا األطــــرا  والتيانــــاي املبلؤــــ  األرــــر  يف إطــــا  عمليــــ  اإل
والبوابــ  التجريبيــ  هــ: تن يــذ للبوابــ  املقبحــ  علــا نتــاق وــؤ . وقــد و  ــن  ــودج أو  وةي ــ: مــن 
أجــا تقيــيم اجلــدو  واملــوا ل الض مــ  علــا املــد  التويــا لــدعم ومواوــل  تتــوير هــذ  األلاة بووــ  ا 

                                                                                                                                                                                                         
 ?http://www.unccd.int/en/programmes/Capacity-building/CBW/Pages/default.aspx>يرجــــا اليــــولة إىل الينــــوان التــــا    (13) 

utm_source=unccd.int/home&utm_medium=banner&utm_content=center&utm_campaign=CBM>. 

http://www.unccd.int/en/programmes/Capacity-building/CBW/Pages/default.aspx?%20utm_source=unccd.int/home&utm_medium=banner&utm_content=center&utm_campaign=CBM
http://www.unccd.int/en/programmes/Capacity-building/CBW/Pages/default.aspx?%20utm_source=unccd.int/home&utm_medium=banner&utm_content=center&utm_campaign=CBM
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ما  ـــاي، علـــا النحـــو افحمـــدل يف قاعـــدة امليـــا   الرئياـــي  لنشـــر امليراـــ  اليلميـــ  والتقنيـــ  وأارـــا امل
 .11-/م أ24و 11-/م أ17املقر ين 

وا ت حد ت بوابـ  البحـث ب رـا املاـاكاي املاليـ  للحتـومتني اإل ـباني  والاوياـري  ارـض   -35
عــن املاــاكاي اليينيــ  الــم قــّدم ا الشــركاء ا ماــ  يف املرحلــ  التجريبيــ  للبوابــ ، ومــن بيــن م  ا لــإل 

، ومؤ اـــ  الد ا ـــ  املركـــز الـــدو  للمراجـــن وامليلومـــاي املتيلقـــ  بالببـــ للبحـــو ، و  الـــوطين اإل ـــبا 
اليامليـــ  لــــن ج وتتنولوجيــــاي ح ــــ  املــــوا ل، ومشــــرول التتنولوجيــــاي واملما  ــــاي التتبيقيــــ  ل ــــا  

ــــــز اعيني التــــــابن ملنظمــــــ   ــــــوم وــــــؤا  املنتجــــــني ال ــــــدو  لليل ــــــ  والز اعــــــ ، ونظــــــام امليلومــــــاي ال األكذي
والتتنولوجيــا الز اعيــ  التــابن ملنظمــ  األكذيــ  والز اعــ . وقــد  ــاكت لائــرة البحــو  الز اعيــ  يف و ا ة 
الز اعــــ  للو يــــاي املتحــــدة مبيا ا ــــا املتخ  ــــ  وأتاحــــت لضت اقيــــ  ا ــــتؤضل التثــــ  مــــن األلواي 

لميـــا   ( والنظـــام اليـــامل: لJournalMap‘ )جو نـــال مـــاب‘البحـــث  اجلـــا   تتويرهـــا يف إطـــا   ـــرك
املتيلقــ  باإلمتانيــاي ال يــ . وكــان هلــذ  الــدائرة ق ــمت الاــب  يف تقــدمي املاــاكاي اليينيــ  الراميــ  إىل 

 إعدال ررائط ت اعلي   بتي  يف البواب  التجريبي .
 ة ا  ـتثنائي  الرابيـ  للجنـ  اليلـم وأجر  عرضم جلمين متوناي البوابـ  التجريبيـ  رـضل الـدو  -36

، و ـــت يرض املتونـــاي داهتـــا رـــضل الـــدو ة الثانيـــ  عشـــرة ملـــؤفر 2015والتتنولوجيـــا يف ةدا /مـــا س 
 األطرا  ك: تتلن علي ا البلدان األطرا  و ت ها.

، 2015ةدا /مــا س  13وأووــا متتــمت جلنــ  اليلــم والتتنولوجيــا، أ نــاء اجتماعــه امليقــول يف  -37
يتــي  بالتــا  إجــراء عمليــاي حبــث ايالــ  و ــ ل  وييّاــر  لمــاج قائمــ  ا ــ اء املاــتقلني يف البوابــ ،  ــابإ

علــا البلــدان األطــرا  وأوــحاب امل ــلح  ا رــرين ا طــضل باــ ول  علــا امليلومــاي املتيلقــ  بــا  اء 
 املاتقلني.

النظــر يف أارــا املما  ــاي يف ويف التيليقــاي الــم أبــدهتا األطــرا  بشــأن الو يقــ  املينونــ  " -38
 تن يــــذ ا ت اقيـــــ   الووــــول إىل امليلومـــــاي املتيلقــــ  بأارـــــا املما  ــــاي"، أووـــــت بيــــش األطـــــرا 

يلــ:  )أ( ااــ  ا ــال عــن طريــ  البوابــ  لضطــضل علــا امليلومــاي املتيلقــ  مبؤ ــراي التقــدم الــم  مبــا
الوطنيـــــ م )ب( وتزويـــــد األطـــــرا  أبلؤـــــت عن ـــــا األطـــــرا  والتيانـــــاي املبلؤـــــ  األرـــــر  يف تقا يرهـــــا 

 بامليلوماي املتيلق  بامليزاني  الض م  ملواول  تتوير البواب  وتتاليجت تشؤيل ا.
الو ــــاط  يف تبــــالل امليـــــا   و ــــّتلت التجربــــ  الناجحــــ  أول ميلـــــم  ئياــــ: يف تتــــوير بوابـــــ   -39

ج املتووــا إلي ــا بشــأن تــدهو  يلــ:  )أ( إدكــاء الــوع: بالنتــائ مبــا اليلميــ . وأ بتــت أّن بإمتااــا القيــام
األ ا ـــــــ: علـــــــا ال ـــــــييد الـــــــوطين واإلقليمـــــــ:م )ب( وتباـــــــيط عمليـــــــ  البحـــــــث ليتاـــــــ  بالتــــــــا  
للماـــتخدمني ا تشـــا ة اليديـــد مـــن املـــوا ل املتيلقـــ  بتـــدهو  األ ا ـــ: بوا ـــت  بوابـــ  حبـــث واحـــدةم 

" األرـــــر  بنتـــــائج والاـــــما  بإمتانيـــــ   بـــــط تتبيقـــــاي األج ـــــزة افحممولـــــ  واأللواي "امليدانيـــــ  )ج(
ـــدة الـــم ي يثـــر علي ـــا يف البوابـــ ، بؤيـــ  تياـــ  تن يـــذ املما  ـــاي املاـــتدام  علـــا األ ض.  البحـــث املوحي
ومّ ــدي التجربــ  أيرــا  التريــ  لتحديــد  ــادج الشــراكاي الض مــ  لتو ــين قاعــدة الشــركاء مــن مــو ل  
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قواعــد امليــا   الشــريت  عــن طريــ  امليــا   وماــتخدمي ا وإعــالة التــدوير وتوجيــه مزيــد مــن ا نتبــا  ل
امليـــا   تتاـــم بال ياليـــ  مـــن حيـــث التتل ـــ  والتـــابن التيـــاو  ألاةن و ـــاط  يف تبـــالل  البوابـــ  الـــم تيمـــا

 والت اءة.
ميلومـــاي أكثـــر ت  ـــيض  عـــن األنشـــت  الـــم  ICCD/COP(12)/CST/INF.5وتـــرل يف الو يقـــ   -40

 ملواول  تتويرها.ترتلن  ا األمان  يف تتوير البواب ، واتط 
  

  اال تنتاجات والتوصيات -رابعاا  
 
تجميةةةع أفضةةةل ممار ةةةات اإليارة المإةةتدامة لألراضةةةا ونشةةةرها وتيإةةةير  ةةة ل  يشةةكل -41

الوصةةوة  لي ةةا عنصةةراا أ ا ةةياا مةةن عمليةةة اإلبةةما الجاريةةة فةةا  طةةار اتفاقيةةة مكافحةةة التصةةحر  
ومةن الصيةارات المتا ةة لديةاية معةدة تقةةديم التقةارير وزيةاية ات ةا  األطةراف والكيانةات الم ليةةة 

يلةةا  (أو وضةةع أيوات  بةةما منق حةةة ومةةن بين ةةا  مةةا بشةةكل فعلةةا األخةةرى ل ةةذم الممار ةةات
لمؤ إةةة الدرا ةةة العالميةةة نمةةوذإ  بةةما م إةةط ينتةةاق عةةن طريةة  منصةةة  يارة المعةةارف التابعةةة 

؛ (مو وتوجيةةةةو يعةةةةوة ياتمةةةةة  لةةةةى األطةةةةراف والكيانةةةةات لةةةةن ك وتكنولوجيةةةةات  فةةةة  المةةةةواري
لمإةةةتدامة لألراضةةةا؛ (إو وتنفيةةةذ أنشةةةرة الم ليةةةة األخةةةرى لتقةةةد ا أفضةةةل ممار ةةةات اإليارة ا

 ل ناء القدرات 
وقةةةد تعةةةذ ر المضةةةا قةةةدماا فةةةا األنشةةةرة ذات الصةةةلة بالمإةةةاتل المواضةةةيعية األخةةةرى  -42

المتعلقةةة بافضةةل الممار ةةات، علةةى النحةةو الةةذ  كةةاب مقةةرراا فةةا ال دايةةة، أل ةة ام من ةةا عةةدا 
تل المواضةةيعية والصةةعوبات فةةا اليقةين فيمةةا يصةةع ط يعةةة المعلومةةات ذات الصةلة ب ةةذم المإةةا

العثةةةور علةةةى قواعةةةد بيانةةةات ذات صةةةلة بافضةةةل الممار ةةةات هةةةذم تدو يهةةةا الكيانةةةات الم ل يةةةة 
تقد ا وعلى الوقة  والمةواري المزمةين ال ةتكماة العمليةة المحةدية  ما بالمعلومات  وبناء على

ت اإليارة المرت رةةة بافضةةل ممار ةةات تكنولوجيةةا 11-/ا أ17و 10-/ا أ15فةةا المقةةررين 
ةةةك أبإةةةط وأكثةةةر فعاليةةةة مةةةن  بمةةةا المإةةةتدامة لألراضةةةا، فةةةا ذلةةةك التكيةةةف، ين يةةةا تصةةةميم ن ن

  يث التكلفة فيما يصع المإاتل المواضيعية األخرى المتعلقة بافضل الممار ات 
وتتمتةةع بوابةةة الو ةةاطة فةةا ت ةةاية المعةةارف العلميةةة، باعت ارهةةا رجإةةراا  لةةى الجإةةورر،  -43

ةةةر وصةةةوة األطةةةراف  لةةةى المعةةةارف والمعلومةةةات المتعلقةةةة  بإمكانيةةةة أب تكةةةوب بمثابةةةة ةليةةةة تيإ 
بافضةةل الممار ةةات فةةا قواعةةد المعةةارف الموجةةوية  وأث تةة  ال وابةةة التجري يةةة أنةةو يمكن ةةا أب 
تقةةةوا بإذكةةةاء الةةةوعا بالنتةةةاتك المتوصةةةل  لي ةةةا بشةةةاب تةةةدهور األراضةةةا علةةةى الصةةةعيد الةةةوطنا 

 ةةمح  ال وابةةة التجري يةةة أيضةةاا لألمانةةة بتحديةةد نمةةاذإ واإلقليمةةا وبت إةةيط عمليةةة ال حةةث  و 
الشةةةةراكات المزمةةةةة لتو ةةةةيع قاعةةةةدة الشةةةةركاء مةةةةن مةةةةوري  المعةةةةارف ومإةةةةتصدمي ا، وتحديةةةةد 
الصرةةةةوات المق لةةةةةة المزمةةةةة، وتقةةةةةدير التكةةةةاليف الناجمةةةةةة عةةةةن التو ةةةةةيع ومواصةةةةلة الترةةةةةوير، 

 وعن صيانة ال وابة   لحا وبيةوتكاليف التشييل الإنوية الناجمة عن ال رمجيات واألج دة ا
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ويمكن أب تنظر األطراف خمة الدورة الرابعةة عشةرة للجنةة ا ةتعراض تنفيةذ االتفاقيةة  -44
والةةدورة الثانيةةة عشةةرة للجنةةة العلةةم والتكنولوجيةةا فةةا المقتر ةةات التاليةةة بيةةرض  عةةداي مشةةرو  

 مقرر يقدَّا  لى مؤتمر األطراف فا يورتو الثانية عشرة 
مركةةد التنميةةة وال يئةةة فةةا جامعةةةة بةةرب ومؤ إةةة الدرا ةةة العالميةةة لةةةن ك  ةةث   (أو 

و  تا ةةة نمةةوذإ  بةةما وم ةةاية توجي يةةة تقنيةةة 1يلةةا  ( مةةا علةةى وتكنولوجيةةات  فةة  المةةواري
و وا ةةةةتحداف مرفةةةة   لكترونةةةةا يتةةةةي  لل لةةةةداب 2منق حةةةةين كةةةةا تقةةةةوا األطةةةةراف باخت ارهمةةةةا؛ (
ة تحميةةل المعلومةةات المتعلقةةة بافضةةل ممار ةةات األطةةراف والكيانةةات الم ليةةة األخةةرى مواصةةل

و و تا ةةةة ال يانةةةات والمعلومةةةات المتعلقةةةة بافضةةةل ممار ةةةات 3اإليارة المإةةةتدامة لألراضةةةا؛ (
اإليارة المإةةةتدامة لألراضةةةا بو ةةةاتل من ةةةا بوابةةةة الو ةةةاطة فةةةا ت ةةةاية المعةةةارف العلميةةةة، عنةةةد 

 االقتضاء؛
المنق حةةة وتدويةةد مؤ إةةة الدرا ةةة  يعةةوة األطةةراف  لةةى اخت ةةار نمةةاذإ اإلبةةما (مو 

بتعليقةةات ليتإةةةنى  جةةةراء المديةةد مةةةن التعةةةديمت  العالميةةة لةةةن ك وتكنولوجيةةات  فةةة  المةةةواري
 والتحإينات؛

األطةةراف والكيانةةات الم ليةةة األخةةرى  لةةى اال ةةتمرار فةةا عةةرض كةةذلك يعةةوة  (إو 
بةةاإليارة المإةةتدامة  ةةاالت عةةن أفضةةل الممار ةةات الوجي ةةة لتعديةةد قاعةةدة المعةةارف الصاصةةة 

 لألراضا؛
مرال ةةةة األمانةةةة بإيمةةةاإ مكةةةو ب خةةةا  بافضةةةل ممار ةةةات اإليارة المإةةةتدامة  (يو 

لألراضةةةا فةةةا أنشةةةرة بنةةةاء القةةةدرات المنظ مةةةة تحضةةةيراا لعمليةةةة اإلبةةةما واال ةةةتعراض المق لةةةة 
 وأل  منا  ة أخرى قد تررأ؛

الكيانةةات الم ليةةة مةةن تقريةةر  يقةةاف اإلبةةما عةةن أفضةةل الممار ةةات و عفةةاء  (هو 
فيمةةةةةةا يصةةةةةةع موضةةةةةةو    ال التدامةةةةةةات اإلبةةةةةةما ذات الصةةةةةةلة الواقعةةةةةةة  اليةةةةةةاا علةةةةةةى عاتق ةةةةةةا،

 فا ذلك التكيفر؛ بما رتكنولوجيات اإليارة المإتدامة لألراضا،
مرال ةةةةةةةة األمانةةةةةةةة بتحديةةةةةةةد المؤ إةةةةةةةات التةةةةةةةا تتمتةةةةةةةع بةةةةةةةالص رة والمعةةةةةةةارف  (وو 

المواضةةةيعية، وا ةةةتحداف رابةةةط  لةةةى مواقع ةةةا ت قةةةى مةةةن المجةةةاالت  لمةةةا والمعلومةةةات المزمةةةة
اإللكترونيةةةةةةة و/أو قواعةةةةةةد بيانات ةةةةةةا  يةةةةةةث تتةةةةةةوافر المعلومةةةةةةات ذات الصةةةةةةلة، وتوجيةةةةةةو هةةةةةةذم 
المعلومةةات مةةن خةةمة بوابةةة الو ةةاطة فةةا ت ةةاية المعةةارف العلميةةة و/أو  ةةو  بنةةاء القةةدرات، 

  إب االقتضاء؛
لتدامات ةةا فيمةةا يصةةع المإةةالة تإةةتمر األمانةةة فةةا الوفةةاء با‘ 1‘يلةةا   مةةا تقريةةر (زو 

المواضةةيعية ربنةةاء القةةدرات و ذكةةاء الةةوعار، عةةن طريةة   ةةو  بنةةاء القةةدرات، مةةع  يخةةاة أ  
ر فيمةةا يصةةع معلومةةات التمويةةلوتقةةوا اآلليةةة العالميةةة بتحإةةين رطقةةم ‘ 2‘تعةةديمت الزمةةة؛ 
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يةةةةات المإةةةةالة المواضةةةةيعية رالتمويةةةةل وتع ئةةةةة المةةةةوارير، عاقةةةةدةا شةةةةراكات مةةةةع مؤ إةةةةات وةل
ةةةةرةا الوصةةةةوة  لةةةةى المعلومةةةةات المتعلقةةةةة بفةةةةر  التمويةةةةل  وصةةةةنايي  التمويةةةةل المنا ةةةة ة، وميإ 

وتنشةةر األمانةةة علةةةى ‘ 3‘الإةةانحة والناشةةئة فةةا مجةةةاة التصةةحر/تدهور األراضةةا والجفةةةاف؛ 
بوابةةة الو ةةاطة فةةا ت ةةاية المعةةارف العلميةةة المعلومةةات ذات الصةةلة بالمإةةالتين المواضةةيعيتين 

األراضةةا والجفةةاف والرصةةد والتقييم/ال حةةث فةةا مجةةاة اإليارة المإةةتدامة  رالتصةةحر وتةةدهور
و وتنشةةر األمانةةة واآلليةةة العالميةةة علةةى الموقةةع 4لألراضةةار ور يارة المعةةارف ويعةةم القةةرارر؛ (

اإللكترونةةا التفاقيةةة مكافحةةة التصةةحر المعلومةةات ذات الصةةلة بالمإةةالة المواضةةيعية راإلطةةار 
 ؤ إار؛الإيا اتا والتشريعا والم

مضا األمانة فةا ترةوير بوابةة الو ةاطة فةا ت ةاية المعةارف العلميةة وتحإةين ا  (قو 
بالتعةةاوب مةةع الشةةركاء مةةن أجةةل تو ةةيع نرةةا  جمةةع المعلومةةات التةةا يمكةةن الوصةةوة  لي ةةا عةةن 
طريةةة  ال وابةةةة  وتقةةةوا ال وابةةةة بتيإةةةير وتعديةةةد الوصةةةوة  لةةةى المعةةةارف ذات الصةةةلة مةةةن مصةةةاير 

 صتلف قنوات االتصاة ومن بين ا اإلنترن  وال واتف المحمولة؛متعدية، عن طري  م
يعةةةوة ال لةةةداب المتقدمةةةة األطةةةراف والمؤ إةةةات الماليةةةة  لةةةى تقةةةديم المةةةواري  (طو 

ضةةماب تشةةييل مإةةتوي  أفضةةل ممار ةةات اإليارة المإةةتدامة ‘ 1‘الماليةةة لليرضةةين التةةاليين  
ة وتو ةةيع نرةةا  بوابةةة الو ةةاطة فةةا ويعةةم تكةةاليف التشةةييل الإةةنوي‘ 2‘لألراضةةا وا ةةتدامتو؛ 

 ت اية المعارف العلمية، ومواصلة تحإين ا، وترويرها 
ويتضمن مرف  هذم الوثيقة اال تياجةات الماليةة المقةدَّرة لتنفيةذ األنشةرة المشةار  لي ةا  -45

 أعمم والتا ين يا تمويل ا من مواري خارجة عن الميدانية  44فا الفقرة 
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   مرف ال
اال تياجةةات الماليةةة لتنفيةةذ األنشةةرة التةةا يتعةةين تمويل ةةا مةةن مةةواري خارجةةة   

 عن الميدانية
 44يبــنّي اجلــدول ألنــا  احتياجــاي امليزانيــ  الض مــ  لتن يــذ األنشــت  املشــا  إلي ــا يف ال قــرة  

يف حــال حشــد التمويــا الــض م مــن مــوا ل را جــ  عــن  إ  تن يــذ هــذ  األنشــت  ولــن مــن هــذ  الو يقــ .
 امليزاني .

  
 األنشرة والتكاليف المقدَّرة ومصاير التمويل المحتملة  

 
 م د  التمويا افحمتما التتل   )باليو و( النشا 
قيام األمان  بإلماج متّون أارا  ا  اي اإللا ة    

املاـــــــتدام  لي ا ـــــــ: يف أنشـــــــت  بنـــــــاء القـــــــد اي 
 املنّظم  سر ا  لدو ة اإلبض  وا  تيراض املقبل 

ميتــن إلمـــاج متــّون أارـــا  ا  ـــاي اإللا ة  
املاــتدام  لي ا ــ: يف أنشــت  بنــاء القــد اي 
املنظيمـــ  سرـــ ا  لـــدو ة اإلبـــض  وا  ـــتيراض 
املقبل  لون سما أ  تتـاليجت إ ـااي . ومـن 

إدا ن ّظمــــت  إ  ي ن يــــذ هـــذا النشـــا  لـــن هنـــا،
أنشــت  لبنــاء القــد اي يف إطــا  برنــامج لعــم 

إدا أ تيحــــــــت  أو  ــــــــبقه، مــــــــا عــــــــامل: قلــــــــجت
 ت عاي أرر 

ــــذ هــــذا النشــــا  150 000 قيام األمان  بتتوير  وق بناء القد اي ووونه  إدا جــــر  تــــأمني  إ  لــــن ين ي
 املوا ل الض م 

قيــــــام ا ليــــــ  اليامليــــــ  بتحاــــــني "طقــــــم ميلومــــــاي 
 التمويا"

ــــذ هــــذا النشــــا  50 000 إدا جــــر  تــــأمني  إ  لــــن ين ي
 املوا ل الض م 

قيــــام األمانـــــ  بتتـــــوير وساــــني بوابـــــ  الو ـــــاط  يف 
 تبالل امليا   اليلمي 

 امليزاني  الم ح شدي بال يا ــي مويل هــذا النشــا  مــن املــوا ل ا ا جــ  عــن  250 000
  450 000 مجمو  المواري الصارجة عن الميدانية

 
 


