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 لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة الخامسة عشرة

 2016األول/أكتوبر تشرين  18-20
 من جدول األعمال املؤقت 4 البند

 النظر في أفضل الممارسات المتبعة في تنفيذ االتفاقية
 إمكانيةةةة الل ةةة م عوةةة  معو مةةةات عةةةت أفضةةةل الممارسةةةات

 طريق ب ابة تبادم المعارف العومية وس ق بناء القدرات عت

الممارسات عةت طريةق ب ابةة إمكانية الل  م عو  معو مات عت أفضل   
 تبادم المعارف العومية وس ق بناء القدرات

 مذكرة مقدمة مت األمانة  

 موجز  
تبادل املعارف بوابة نطاق توسيع  األمانة إىل 12-/م أ20يف املقرر طلبت األطراف  

التعةةةةةاوا مةةةةةع الشةةةةةبجة العامليةةةةةة لةةةةةن    ، بسةةةةةبا من ةةةةةا أفاةةةةةا املمارسةةةةةا العلميةةةةةة وتاةةةةةمين ا 
اإلدارة املسةةتدامة لاراعةةا،  ةةا يف  جنولوجيةةا "تبشةة ا موعةةو   وتجنولوجيةةا  ظ ةةو املةةوارد

املؤسسةةةا  الةةةا لةةةدي ا ا ةةة ة أا حتةةةدد إىل األمانةةةة  وطلبةةةت األطةةةراف أياةةةا  ف". ذلةةةل التجيةةة
ا  رابطةةةأا تاةةةع السةةةت املتبقيةةةة، و  املواعةةةيع التيةةةةةيةواملعةةةارف واملعلومةةةا  املطلوبةةةة بشةةة ا 

أا الةةا تتةةيع املعلومةةا  ذا  الةةةلة، و  اع ةةا علةةن اإلنونةةت و/أو قواعةةد بيانا ةةإىل مواق ي اةةا
سوق بناء القدرا ، ظسب  و/أو بوابة تبادل املعارف العلمية عن طريقهذه املعلوما   توجه

  .االقتااء
تطةوير البوابةة  املاةا يف، إىل األمانةة 12-/م أ20، يف املقةرر وطلبت األطراف أياا   
املسةت دفة، وتوسةيع  من أجا زيادة فائد ا مليتلف اجملموعا  بالتعاوا مع شركائ اوحتسين ا 

ج ةا  فاعلةة وطنيةة  لتشةماالبوابةة  عةن طريةق الةا كجةن الولةول إلي ةانطاق مجع املعلوما  
  ودوا وطنية علن وجه ا ةوص.

 

 ICCD/CRIC(15)/6 األمم املتحدة

 اتفاقية مكافلة الت لر 
Distr.: General 

3 August 2016 

Arabic 

Original: English 



ICCD/CRIC(15)/6 

GE.16-13456 2 

حةةو األنشةةطة الةةا اعةةطلعت اةةا األمانةةة، علةةن الن تقريةةرا  عةةنوتتاةةمن هةةذه الو يقةةة  
التعةاوا مةع الشةبجة العامليةة  ‘1‘ ا يلةا   فيما يتعلقاملنةوص عليه يف املقرر السالف الذكر، 

لنمةوذ  األو  لبوابةة تبةادل املعةارف لالتطةوير ااةار  و  ‘2‘لن    وتجنولوجيا  ظ ةو املةوارد  
  .درا سوق بناء القو  ‘3‘الت اقية  تابع ل ارفمعلل مجتمابغية حتويل ا إىل مركز  ،العلمية
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 مقدمة ومعو مات أساسية -أوالا  

اإلدارة المسةةتدامة لارا،ةةي   تتكن ل جيةةافةةي مجةةام ممارسةةات النشةةر أفضةةل  -ألف 
    وإمكانية الل  م عويهابما في ذلك التكيف

 إمجانيةة احلةةول علةنأا يسةتعر   ،10-/م أ15 ه وجةب مقةرر قرر مةؤرر األطةراف،  -1
لجةا  املولةن اةااملعلوما  املتعلقة ب فاا املمارسا . وطلب إىل األمانة حتديد قواعد البيانةا  

أا ت نقةا للممارسا  ال اةلن يف إطةار االت اقيةة، الةا ينبغةا  من املواعيع التيةةية (1)موعو 
 . نظام استعرا  األداء وتقييم التن يذالبيانا  واملعلوما  احمل وظة يف قاعدة بيانا   إلي ا
الشبجة العاملية لن    وتجنولوجيةا  ظ ةو املةوارد اخت   ، 11-/م أ17باملقرر  وعمال   -2

بشةةة ا "تجنولوجيةةةا   املولةةةن اةةةا ألفاةةةا املمارسةةةا  وىلاألبيانةةةا  ال)الشةةةبجة العامليةةةة( قاعةةةدة  
ات ةةةاق  و قةةةع، 2014نيسةةةاا/أبريا  15ويف  .اإلدارة املسةةةتدامة لاراعةةةا،  ةةةا يف ذلةةةل التجيةةةف"

 احلةةةةةول علةةةةن جامعةةةةة بةةةةرا بشةةةة ا حتسةةةةني فةةةةرصيف بةةةةني أمانةةةةة االت اقيةةةةة ومركةةةةز التنميةةةةة والبي ةةةةة 
اإلدارة املسةتدامة لاراعةا، وحتديةد أمانةة الشةبجة يف جمةال مارسةا  امل فاةا املتعلقة ب علوما امل

  من ذة لالت اق. العاملية وكالة  

إجيةاد قواعةد بيانةا   تواجةهلةةعوبا  الةا ، ودوا إغ ةال ا12-أ/م 20و وجةب املقةرر  -3
أنه ينبغا وقف قرر مؤرر األطراف مارسا ، فاا املباملواعيع التيةةية األخرى أل ذا  للة

  ينبغةةةاأنةةه السةةت األخةةرى، و  فيمةةا يتعلةةةق باملواعةةيع التيةةةةيةمارسةةا  عةةن أفاةةا املإلبةةال  ا
إال فيمةا صةم موعةو  "تجنولوجيةةا   مةن التزامةا  اإلبةةال  ذا  الةةلة املبلغةةجيانةا  الإع ةاء 

  ."اإلدارة املستدامة لاراعا،  ا يف ذلل التجيف
الشةةةةةةبجة العامليةةةةةةة إىل  12-/م أ20وعةةةةةةالوة علةةةةةةن ذلةةةةةةل، دعةةةةةةت األطةةةةةةراف يف املقةةةةةةرر  -4

حتميةةةا لبلةةةداا األطةةةراف والجيانةةةا  املبلغةةةة األخةةةرى موالةةةلة لاسةةةتحدار مرفةةةق إلجةةةوو  يتةةةيع 
ة البيانةةةا  واملعلومةةةا   فاةةةا سارسةةةا  اإلدارة املسةةةتدامة لاراعةةةا، وإتاظةةةب املتعلقةةةةعلومةةةا  امل

بوابةة االت اقيةة. وطلبةت األطةراف  عةن طريةق املتعلقة ب فاا سارسةا  اإلدارة املسةتدامة لاراعةا
  املطلوبةة بشة ا املؤسسةا  الةا لةدي ا ا ة ة واملعةارف واملعلومةاتلةل إىل األمانة أا حتدد  أياا  

إىل مواقع ةةةا علةةةن اإلنونةةةت و/أو  ي اةةةا رابطةةةا   تاةةةعالسةةةت املتبقيةةةة، وأا  املواعةةةيع التيةةةةةية
بوابةةةة  يةةةقر ن ط،  هةةةذه املعلومةةةا  عةةةتوجةةةهالةةةا تتةةةيع املعلومةةةا  ذا  الةةةةلة، وأا  اقواعةةةد بيانا ةةة

، ظسةةةةب الشةةةةبجا الت اقيةةةةةاسةةةةوق بنةةةةاء القةةةةدرا ، و/أو موقةةةةع /أو تبةةةةادل املعةةةةارف العلميةةةةة، و
 . االقتااء

__________ 

املواعةةةيع التيةةةةةية السةةةبعة ألفاةةةا املمارسةةةا  يف إطةةةار نظةةةام  9-/م أ13املرفةةةق ا ةةةاممل مةةةن املقةةةرر  ظةةةدد (1)
 استعرا  األداء وتقييم التن يذ. 
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 تلسيت إدارة المعارف وتعزيز أفضل الممارسات ونشرها -باء 

، بةة ا تقةةةوم ، انةةةة العلةةم والتجنولوجيةةةا8-/م أ3قةةرر املمةةةؤرر األطةةراف،  وجةةةب  كلةةف -5
دور ، اةةةةدف حتسةةةةني توجي  ةةةةاإنشةةةةاء نظةةةةم إلدارة املعةةةةارف و ب، املعنيةةةةةبالتعةةةةاوا مةةةةع املؤسسةةةةا  

  .ماملعلوما  العلمية والتقنية من املؤسسا  واألطراف واملستيدمني وإلي  الوساطة يف تبادل
، إىل انةةةةة العلةةةةم 10-/م أ1قةةةةرر املطلةةةةب مةةةةؤرر األطةةةةراف، يف عةةةةالوة علةةةةن ذلةةةةل، و  -6

 املتةةةةلة زيةةةد مةةةن أعمةةةال التنسةةةيق  أا تاةةةطلعاوالتجنولوجيةةةا وانةةةة اسةةةتعرا  تن يةةةذ االت اقيةةةة، 
وهةذا  إتاظةة معلومةا  متسةقة يسة ا االسةت ادة من ةا. مةن أجةا بتحسني إدارة معةارف االت اقيةة

م  ةةةوم بوابةةةة تبةةةادل يعةةة ن عةةةن ، 11-/م أ24و 10-/م أ21 الةةةذ  ن قةةةع يف املقةةةررين، التجليةةةف
  .2014يف عام التجرييب املعارف العلمية، الذ  و عع منوذجه 

تطةةةوير البوابةةةة  املاةةةا يف، إىل األمانةةةة 12-/م أ20، يف املقةةةرر وطلبةةةت األطةةةراف أياةةةا   -7
املسةةت دفة، وتوسةةيع  اجملموعةةا يتلةةف مل زيةةادة فائةةد ابالتعةةاوا مةةع شةةركائ ا مةةن أجةةا وحتسةةين ا 

ج ةةا  فاعلةةة وطنيةةة  لتشةةماالبوابةةة  عةةن طريةةق الةةا كجةةن الولةةول إلي ةةانطةةاق مجةةع املعلومةةا  
  ودوا وطنية علن وجه ا ةوص.

 اهلياكةةةا األساسةةةيةموالةةةلة تطةةةوير  ، عنةةةدإىل األمانةةةة أياةةةا   11-/م أ17وطلةةةب املقةةةرر  -8
إلدارة املعةةةارف داخةةةا األمانةةةة،  ةةةا يف ذلةةةل بوابةةةة نظةةةام اسةةةتعرا  األداء وتقيةةةيم التن يةةةذ، وبوابةةةة 

تيسةةة  مناقلةةةة  مةةةن أجةةةاذه الةةةنظم البيةةة  هلةةةتشةةةغيا ال أا تج ةةةا إمجانيةةةةتبةةةادل املعةةةارف العلميةةةة، 
  .املعلوما 

قاعةةدة بيانةةا  قائمةةة  أا تةةدر إىل األمانةةة  ، يف مجلةةة أمةةور،12-/م أ22وطلةةب املقةةرر  -9
وزيةةةادة  يف  بيانةةةا  القاعةةةدة  تيسةةة ا  السةةةتعمال ا ةةة اء املسةةةتقلني يف بوابةةةة تبةةةادل املعةةةارف العلميةةةة

  .ك اءته
أا تجةةوا إمجانيةةة احلةةةول علةةن ، 12-/م أ16 ه وجةةب مقةةرر  ،ووافةةق مةةؤرر األطةةراف -10
جةدول  بندا  من بنةود وسوق بناء القدرا  البوابةعن طريق أفاا املمارسا   عنمعلوما   علن

 لجنة استعرا  تن يذ االت اقية. الدورة ا امسة عشرة لأعمال 
عةةةن األنشةةةةطة الةةةةا اعةةةطلعت اةةةةا األمانةةةة، علةةةةن النحةةةةو  تقريةةةةرا  وتتاةةةمن هةةةةذه الو يقةةةة  -11

لشةبجة العامليةة  التعاوا مةع ا ‘1‘ ا يلا   فيما يتعلقاملنةوص عليه يف املقررا  السال ة الذكر، 
مجتمةا بغيةة حتويل ةا إىل مركةز  ،لنموذ  األو  لبوابة تبادل املعةارف العلميةةلالتطوير ااار   ‘2‘

  .وسوق بناء القدرا  ‘3‘لالت اقية  تابع  للمعارف
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فةةةةةي مجةةةةةام ممارسةةةةةات الوتعزيةةةةةز نشةةةةةر أفضةةةةةل سةةةةةبل ال  ةةةةة م تيسةةةةةير  -ثانياا  
 بما في ذلك التكيفتكن ل جيات اإلدارة المستدامة لارا،ي  

املولةن اةا  وىلاألبيانةا  ال الشةبجة العامليةة قاعةدة   اخت  ، 11-/م أ17املقرر عمال  ب -12
ويةنم  تجنولوجيا  اإلدارة املسةتدامة لاراعةا،  ةا يف ذلةل التجيةف. بش ا ألفاا املمارسا 

ا، علةةن أا تنشةةش الشةةبجة جامعةةة بةة  مركةةز التنميةةة والبي ةةة يف االت ةةاق املةة م بةةني أمانةةة االت اقيةةة و 
لبلةداا األطةراف ل يتةيع إلجوونيةا   يف مجلةة أمةور، مرفقةا   ،الوكالةة املن ةذة لالت ةاق، باعتبارهةا العاملية

  فاةةا سارسةةا  اإلدارة املسةةتدامةب املتعلقةةةوالجيانةةا  املبلغةةة األخةةرى موالةةلة حتميةةا املعلومةةا  
تبةادل بوابةة االت اقية/ عةن طريةق بوابةة ارسةا ، وإتاظة البيانا  واملعلوما  عن هذه اململاراعا

 املعارف العلمية. 
وق ةةةدم منةةةوذ  إبةةةال  مةةةنقع يف الةةةدورة الرابعةةةة عشةةةرة للجنةةةة اسةةةتعرا  تن يةةةذ االت اقيةةةة،  -13

والةةةدورة الثانيةةةة عشةةةرة للجنةةةة العلةةةم والتجنولوجيةةةا. وتاةةةمن النمةةةوذ  املةةةنقع عمليةةةة بسةةةيطة تتةةةيع 
كمةا تاةمن ،  خانةا  فارغةة إلدخةال النةةوص لة مركبةة تجمل ةا إىل أسة إدخال البيانا  استنادا  

ةة  اإلدارة املسةةتدامة عةةنوأسةة لة  عنالةةر مرئيةةة ) وجةةب  . وش ةةجعت األطةةراف الظقةةا  لاراعةةا ُن 
( علةةن اختبةةار منةةاذ  اإلبةةال  املنقحةةة وإرسةةال تعليقا ةةا إىل الشةةبجة العامليةةة 12-/م أ20املقةةرر 

  . والتحسينا من التعديال  امزيد  علي ا دخا ت  ل
تطةوير املرفةق  2016و 2015الشبجة العاملية يف عاما  علن ذلل، استجملت وعالوة   -14

الةةةةواردة مةةةةن البلةةةةداا األطةةةةراف واا ةةةةا  األخةةةةرى  آخةةةةذة يف االعتبةةةةار املالظظةةةةا ، اإللجةةةةوو 
املرفةةةةةةق ، د عيةةةةةةت البلةةةةةةداا األطةةةةةةراف إىل اختبةةةةةةار 2016لةةةةةةاظبة املةةةةةةةلحة. ويف ظزيراا/يونيةةةةةةه 

إىل الشةةةةةبجة مالظظا ةةةةةا ،  ةةةةةا يف ذلةةةةةل التنقةةةةةيع الن ةةةةائا للنمةةةةةوذ ، وتقةةةةةد  اإللجةةةةوو  ااديةةةةةد
 . (2)العاملية

املةةةةنقع ألفاةةةةا املمارسةةةةا  بشةةةة ا يتةةةةار املرفةةةةق اإللجةةةةوو  وتتوقةةةةع الشةةةةبجة العامليةةةةة أا  -15
ةةلحة امل اا ةا  لةاظبةتجنولوجيا  اإلدارة املستدامة لاراعا،  ةا يف ذلةل التجيةف، اميةع 

إىل  النسةةية الن ائيةةة للنمةةوذ  املةةنقع، اسةةتنادا  هةةذا املرفةةق تاةةمن سي. و 2016يف آب/أغسةةطمل 
 االستبياا.  عن طريقالردود الواردة 

الجيانةةةةا  املبلغةةةةة األخةةةةرى علةةةةن حيةةةة  األطةةةةراف و  أياةةةةا   12-/م أ20ويشةةةةجع املقةةةةرر  -16
الشةةبجة العامليةةة بغيةةة  عةةن طريةةقأفاةةا املمارسةةا  ذا  الةةةلة عةةن ظةةاال   عةةر االسةةتمرار يف 

قاعةةةدة البيانةةةا  املنقحةةةة تتةةة لف و اإلدارة املسةةةتدامة لاراعةةةا. بةةة املتعلقةةةةتوسةةةيع قاعةةةدة املعةةةارف 
ن البلةةداا األطةةراف عةة الةةا أبلغةةت اةةا املمارسةةا أفاةةا مةةن  الةةراهن  الوقةةتيفلشةةبجة العامليةةة ل

 انية لدورة اإلبال  الرابعة. األوىل والث املرظلتنينظام استعرا  األداء وتقييم التن يذ يف  طريق

__________ 

   بلدا . 22االستبياا من  ردا  علن 36استجابة  هلذه الدعوة، تلقت الشبجة  (2)
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بعةةةر  مسةةةاعد ا  ،لبلةةةداا األطةةةرافلنطةةةاق دعم ةةةا  2016وستوسةةةع األمانةةةة يف عةةةام  -17
عةن  عن أفاا املمارسا  يف جمال اإلدارة املستدامة لاراعةا بش ا اإلبال  مواد تعليميةوتوف  

بجة العامليةة علةن حتةدي  علن ذلل، ستعما الش . وعالوة  طريق املرفق اإللجوو  للشبجة العاملية
قاعةةدة بيانةةةا  أفاةةا املمارسةةةا  بإعةةافة سارسةةةا  أتاظت ةةا بوابةةةا  منظمةةا  أخةةةرى. وسةةةتتار 

املمارسةا  الةا أفاا وعور إىل بواظدة، وسيشار  واج ة بينية عن طريقاملمارسا   هذه مجيع
املمارسةةةةا  يف إطةةةةار باعتبارهةةةةا أفاةةةةا  قةةةةدم ا البلةةةةداا األطةةةةراف والجيانةةةةا  املبلغةةةةة األخةةةةرى،ت

 االت اقية. 

بوابةةة لجةةوو  لاملرفةةق اإلتةةيع ياملةةذكورة أعةةاله، قةةررا  وعلةةن النحةةو املنةةةوص عليةةه يف امل -18
ةا تبةادال   مةؤخرا   الذ  أ طلةقالشبجة العاملية  يف جمةال   املمارسةاب فاةا  للمعلومةا  املتعلقةة منظم 

تبةةةةادل املعةةةةارف بوابةةةة  ن طريةةةةقعةةةلومةةةةا  هةةةذه املع سةةةمع بتوجيةةةةهياإلدارة املسةةةتدامة لاراعةةةةا، و 
 املةلحة في ا.  اا ا  لاظبةالت اقية إىل مجيع العلمية التابعة ل

 1 الشجا

 وشةةةةةةةةةةبكة العالميةةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةةنة ه   وتكن ل جيةةةةةةةةةةات  فةةةةةةةةةة  المةةةةةةةةةة اردل المرفةةةةةةةةةةق اإللكترونةةةةةةةةةةي
(http://www.wocat.net) 

 

 المعارفتلسيت إدارة  -ثالثاا  

 ب ابة تبادم المعارف العومية -ألف 

 إىل األمانةةةة املاةةةا يف تطةةةويريف مجلةةةة أمةةةور، ، 12-/م أ20طلبةةةت األطةةةراف يف املقةةةرر  -19
يتلةةةف أجةةةا زيةةةادة فائةةةد ا مل مةةةنبالتعةةةاوا مةةةع شةةةركائ ا  وحتسةةةين ا بوابةةةة تبةةةادل املعةةةارف العلميةةةة

http://www.wocat.net/
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البوابةةة  ن طريةقعة  كجةن الولةةول إلي ةاالةااملسةت دفة، وتوسةيع نطةاق مجةةع املعلومةا   اجملموعةا 
 ج ا  فاعلة وطنية ودوا وطنية علن وجه ا ةوص. تشما ل

وق ةةةةدم يف الةةةةدورة الثانيةةةةة عشةةةةرة ملةةةةؤرر العلميةةةةة املعةةةةارف تبةةةةادل واسةةةةت جما منةةةةوذ  بوابةةةةة  -20
، 2016شةبا//ف اير إىل  2015تشةرين الثةا /نوفم   من. ويف ال وة 2015األطراف يف عام 

وإدخةال حتسةينا   ،هةذا النمةوذ  يف لةيغته الن ائيةة، بعةد تةةحيع بعةه أخطائةه ال جميةة لدر
الواردة من جمموعةة تتةارة مةن  املالظظا  التعقيبيةإىل  ، وذلل استنادا  واج ته البينيةط ي ة علن 

املعةةةارف تبةةةادل  ةاملسةةةتيدمني. وجيةةةر  يف الوقةةةت الةةةراهن تطةةةوير نسةةةية "كاملةةةة". وسةةةتتيع بوابةةة
علةن احللول/التجنولوجيةا ،  مةن ا يةارا  الت اعليةة، وتركيةزا   ، وكث ا  حب  خالا  ااحمرك العلمية 

 .  املمارسا أفاا كب ة منجموعة  يقوا كا ذلل  و 

للمعرفةةة الواسةةةعة تسةةةت يد من ةةةا  ا  ممت النسةةةية "الجاملةةةة" هلةةذه البوابةةةة لتجةةةوا مركةةةز ول ةة -21
مجتبةة اإللجوونيةة املتةاظني يف واملعلومةا  البحة  افة إىل نظام اا ا  املعنية باالت اقية. وباإلع

حتييةةد أ ةةر دعةةم برنةةام  حتديةةد أهةةداف ترمةةا إىل االت اقيةةة، تتاةةمن البوابةةة روابةةو إىل معلومةةا  
عةن غ هةا مةن املواعةيع ذا  الةةلة بالتةةحر  تدهور األراعا الةذ  تةديره ايليةة العامليةة، فاةال  

املمارسةةةا  ومةةةةادر معةةةارف سةةةبا االطةةةال  علةةةن أفاةةةا وإتاظةةةة وتةةةدهور األراعةةةا واا ةةةاف، 
 النسةية "الجاملةة" لبوابةة تبةادل املعةارفوج  أخةرى عنةد عةدد كبة  مةن املنظمةا  الشةريجة. وسةو  

  الت اقية".التابع لرف اعاملبني املستيدمني باسم "مركز  العلمية

الت اقيةةةة ارف التةةةابع لاملعةةةمركةةةز ، سيتاةةةمن 12-/م أ22مةةةن املقةةةرر  2ال قرة بةةة وعمةةةال   -22
 . وتعمةا األمانةة ظاليةا  قاعدة البيانةا  وزيةادة  يف ك اءتةهستيدام ال تيس ا  قائمة ا  اء املستقلني 

وإتاظةة روابةو إلجوونيةة ت ةتع  بلةد، الختةةاص و االعلن إتاظة خيار البح  عن ا  اء ظسةب 
عةةالوة علةةن ذلةةل، سةةتتيع قواعةةد بيانةةا  أخةةرى تتاةةمن خةة اء ذو  لةةلة، ظسةةب االقتاةةاء و 

األمانة اميع ا ة اء املعينةني مةن البلةداا األطةراف فرلةة حتةدي  بيانةا م الشيةةية الةا حيةت و 
 الت اقية. التابع ل رفااا مركز املع

يف  رفاعلةةن ذلةةل، تعمةةا األمانةةةة علةةن حتسةةني هياكل ةةا األساسةةية إلدارة املعةةة وإعةةافة   -23
اسةةةةتعرا  األداء وتقيةةةةيم التن يةةةةذ، واملوقةةةةع الشةةةةبجا لالت اقيةةةةة، ،  ةةةةا يف ذلةةةةل بوابةةةةة 2016 عةةةةام

بية  للةنظم التشةغيا اللاةماا  تبةادل املعةارف العلميةة رف/بوابةةا، ومركةز املعسوق بنةاء القةدرا و 
  املعلوما . من أجا تيس  مناقلة
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 2 الشجا

 (/http://skbpbeta.unccd.int)ب ابة تبادم المعارف العومية 

 

 اء القدرات في إطار االتفاقيةس ق بن -باء 

، اختةةةةذ سةةةةوق بنةةةةاء القةةةةدرا  عةةةةدة 12-/م أ20مةةةةن املقةةةةرر  6 ظجةةةةام ال قةةةةرة ب عمةةةةال   -24
  إجراءا  من ا  

إتاظة روابو ت اا إىل الدورا  التدريبية ذا  الةةلة، وغ هةا مةن بةرام  بنةاء  )أ( 
القطا  ا اص، وروابو أخرى ت اا   ا،  ا فيتتل ة توفرها علن اإلنونت ج ا الا القدرا  

 إىل ال رص الا تتيح ا املنظما  اجملتمعية وامليدانية/احمللية 

عالقةا  حمةةددة مةع عةدة جامعةةا  للمسةاعدة علةن تعزيةةز مةا تقدمةه مةةن  إقامةة )ب( 
   دورا  يف هذه اجملاال  املعرفية

 جملاال  املعرفية  التعاوا مع عدة جامعا  ملساعد ا علن تطوير دورا  يف هذه ا ) ( 
إنشاء ل حة علن اإلنونت ت عىن باهلبا  والتمويا ااماعا، ودعوة منظما   )د( 

، واسةةةةتيدام ا أداة هةةةذه الةةةة حة اجملتمةةةع املةةةد  املسةةةةجلة لةةةدى االت اقيةةةة إىل إدرا  أ ائ ةةةةا يف
   تعب ة املواردأخرى للاماا التمويا، وتن يذ أنشطة 

املشةاركة والتعةاوا ب حتديةدا  جمانةا  للجميةع، فيمةا يتةةا فتع سوق بناء القدرا   )هة( 
،  ا يف بناء القدرا مناسبة أخرى يف جمال ونس  الروابو  وبناء شبجة شراكة قوية مع مبادرا  

التنو  البيولةةوجا وخةةدما  الةةنظم اإليجولوجيةةة، ومع ةةد احلجةةوما الةةدو  املعةة  بةةنتةةدى املذلةةل 
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لعديةةد مةةن ااامعةةا   وتوسةةيع نطةةاق الةةروابو الةةا تتيح ةةا  األمةةم املتحةةدة للتةةدريب والبحةة ، وا
ومةةنع األطةةةراف واملؤسسةةةا  واألفةةةراد فرلةةةة تعريةةف ااميةةةع بعروعةةة ا واظتياجا ةةةا يف جمةةةال بنةةةاء 

 القدرا  
حماعةةةةرا  ومةةةةوارد أخةةةةرى عةةةةن هةةةةذه  تتةةةةار في ةةةةالتعلةةةةيم بال يةةةةديو لتطةةةةوير قنةةةةاة  )و( 

 اجملاال  املواعيعية. 
، اعةطلعت األمانةة بسلسةلة مةن األنشةطة 12-/م أ20)أ( من املقةرر 7ل قرة  وجب او  -25
الةةةوعا. وتتاةةةمن هةةةذه  وإذكةةةاء القةةةدرا سةةةوق بنةةةاء القةةةدرا  مةةةن أجةةةا تعزيةةةز بنةةةاء  ن طريةةةقعةةة

  األنشطة علن سبيا املثال ال احلةر 
ومسةابقة قةةةية  فجريةة استاافة العديد من املسابقا ،  ا يف ذلةل مسةابقة )أ( 
 س من مجيع أحناء العامل ا أنامشارك في 
 الوعا   إلذكاءتنظيم عدة معار  يف جامعا  تتل ة  )ب( 
، 2016تنظةةةةيم واستاةةةةافة فةةةةيلم عةةةةن اليةةةةوم العةةةةاملا ملجافحةةةةة التةةةةةحر لعةةةةام  ) ( 

 بالتعاوا مع الوظدا  األخرى يف األمانة   
توسةةةيع نطةةةاق العةةةرو  املقدمةةةة يف سةةةوق بنةةةاء القةةةدرا ، مةةةن ظيةةة  اللغةةةا   )د( 

 واعيع وعددها اإلمجا  وامل
تتلةف املؤسسةا  التعليميةة، حماعةرا  تقةدجم يف تنظيم حماعرا  واملشاركة يف  )هة( 

  ا يف ذلل املدارس والجليا  وااامعا ، وتبادل املواد اإلعالمية مع ا 
 سوق بناء القدرا   املتار عن طريقالتدريب/التوجيه برنام  توسيع وتعزيز  )و( 
، وإتاظةةةة زيةةةادة التوعيةةةة بسةةةبا من ةةةاكة أكةةة  مةةةع املنظمةةةا  اجملتمعيةةةة بنةةةاء شةةةرا  )ز( 
    هلذه املنظما  اجملتمعية اإلنونت ن طريقعمباشرة تدريبية دورا  

اإلنونةةةت بشةة ا عمليةةةا  االت اقيةةةة،  ن طريةةةقإعةةداد وتقةةةد  دورا  جديةةةدة عةة )ر( 
  وقاايا اإلدارة املستدامة لاراعا عموما  

مواعيع لبح  تنظيم واستاافة ا نتني من مناقشا  املائدة املستديرة للشباب  )/( 
 عمليا  االت اقية واإلدارة املستدامة لاراعا 

عةةن  دورا ةةاتطةةوير عالقةةا  حمةةددة مةةع عةةدة جامعةةا  للمسةةاعدة علةةن تعزيةةز  ) ( 
 موعو  اإلدارة املستدامة لاراعا عن طريق سوق بناء القدرا  

جامعةةةا  علةةةن وعةةةع وتقةةةد  دورا  مجث ةةةة م توظةةةة عةةة  الر  ةةةالعمةةةا مةةةع  )ك( 
 اإلنونت عن االت اقية، وحتييد أ ر تدهور األراعا، واإلدارة املستدامة لاراعا 
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االست ادة  ال)تسمع هلا باملسامهة املةلحة  اا ا  لاظبةإتاظة بوابة اميع  )ل( 
  ة.( يف عملية بناء القدرا  من أجا تن يذ فعال لالت اقيفقو
الةةةةا تغطةةةةا مسةةةةائا السياسةةةةة العامةةةةة  ،12-/م أ20)د( مةةةةن املقةةةةرر7ال قرة بةةةة وعمةةةةال   -26

  واإلطار التشريعا واملؤسسا، اختذ سوق بناء القدرا  اإلجراءا  التالية 
   ةبرام  العما الوطني املتعلقة بعملية ل حة بناء القدرا  وحتسنيتنقيع  )أ( 

اء القةةدرا  بغيةةةة دعةةم اا ةةةود الوطنيةةةة وعةةع تةةةةور وتةةةميم أو  لةةةة حة بنةةة )ب( 
 تدهور األراعا حتييد أ ر الرامية إىل حتقيق 

بناء القدرا ، وتعزيز دور سةوق األمانة يف جمال استعرا  شاما ا ود إجراء  ) ( 
 . وهذا االستعرا  مل يجتما بعد الةددالقدرا  يف هذا  بناء

نةةا  مةةؤرر األطةةراف، الةةا إتاظةةة يميةةع كامةةا اميةةع مقةةررا  وقةةرارا  وإعال )د( 
  حتدد السياسة العامة واإلطار املعيار  الدو  لبناء القدرا  يف إطار االت اقية.

 االستنتاجات والت  يات -رابعاا  
وجنة استعراض تنفيةذ االتفاقيةة النظةر الدورة الخامسة عشرة لألطراف في قد ت د ا -27

الشةرو  فةي مشةاورات مبكةرة بشةار مشةاري  في المقتر ات ال اردة فةي هةذا ال ثيقةة  ب يةة 
  :األطراف المقررات التي ستلام إل  الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر

ةةت التعةةاور بةةيت أمانةةة االتفاقيةةة والشةةبكة العالميةةة )أ(  لةةنه  وتكن ل جيةةات  يمكِّ
 أفضةل الممارسةات هيكوةةاألطةراف والكيانةات المبو ةة األ ةر  مةت  البوةدار   ف  الم ارد 

إل  اإلنترنت  وذلك مت أجل تيسةير وتلميوها بشار اإلدارة المستدامة لارا،ي  الجديدة
وعوة  النلة  المن ة ل عوية   الم ةولة  الجهةات  ةا بةنشةر هةذا المعةارف بةيت جمية  

 منظماا  تبادالا  في المقررات المذك رة أعالا  ت يسر ب ابة الشبكة العالمية التي أ طوقت  ديثاا 
وي مكِّةت مةةت اإلدارة المسةتدامة لارا،ةي  مجةام الممارسةات فةةي أفضةل لومعو مةات بشةار 

إلة  جمية   العوميةة المعةارفتبةادم التفاقية/ب ابةة ل التةاب مركز المعةارف  ت طريقها عهيت ج
 ؛ االتفاقيةإطار الم ولة في  الجهات  ا بة

  الةذ  العوميةة المعةارفتبةادم التفاقية/ب ابةة ل ارف التاب   مم مركز المع )ب( 
 إطةار الم ةولة فةي الجهةات  ةا بةتط يرا  لخدمةة اال تياجةات المعرفيةة لجمية   ستمري

عةدد  ف التةي ي فرهةام ةادر المعةار غيرهةا مةت ممارسةات و أفضةل الاالتفاقية  وذلك بإتا ة 
 ؛ كبير مت المنظمات الشريكة

التفاقيةة بالتعةاور التةاب  ل رفامركةز المعة وتلسةيتت ا ل األمانةة تطة ير س )ج( 
رف امركةةز المعةةوسةةيق    الشةةركاء ب يةةة ت سةةي  نطةةاق المعو مةةات المجمعةةة فةةي الب ابةةة مةة  
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ادر متعةةةددة وعبةةةر قنةةة ات ات ةةةام م ةةةإتا ةةةة المعةةةارف ذات ال ةةةوة  مةةةت  بتيسةةةير وتعزيةةةز
 ؛ اإلنترنت واله اتف الملم لة باستخدا مختوفة  

شةطة أثبت سة ق بنةاء القةدرات أنة  أداة فعالةة مةت  ية  تعزيةز وتمكةيت أن )د( 
 ؛ االتفاقيةبال عي  إذكاءأنشطة دعم بناء القدرات  و 

درات ذات سةةة ق بنةةةاء القةةةدرات بت سةةةي  وتعزيةةةز جهةةة د بنةةةاء القةةة سةةةيق   )هة( 
م ا ةةةوة تطةةة ير  بسةةةبل منهةةةا  والتشةةةريعي والمؤسسةةةي لالتفاقيةةةة يال ةةةوة باإلطةةةار السياسةةةات

 ؛ تعاور م  المنظمات الشريكةالدورات التعويم اإللكتروني  ب

لومة ارد المتا ةة  فةةي  ت ا ةل األمانةة تشة يل سة ق بنةاء القةدرات  وفقةاا س )و( 
 ؛ في هذا الجه دأعقاب استعراض األمانة جه د بناء القدرات ودور الس ق 

 إلدارة المعةارف وتشة يو   وفقةاا  الهيكةل األساسةيت ا ل األمانةة تطة ير س )ز( 
المعو مةةات بةةيت نظةةم السةةماب بمناقوةةة   و وةةنظمالبينةةي لتشةة يل اللومةة ارد المتا ةةة  لضةةمار 

المعةةةةةارف  ت جيةةةةة الم ةةةةةولة  و،ةةةةةمار الجهةةةةةات األ ةةةةةر   ةةةةةا بة األمانةةةةةة وهةةةةةركا ها  و 
  الم ولة في االتفاقية  الجهات  ا بةإل  جمي  بكفاءة والمعو مات 

    


