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 استعراض تنفيذ االتفاقيةة نجل
 الدورة الثالثة

 ٢٠٠٥مايو /  أيار١١-٢بون، 
  من جدول األعمال املؤقت٦البند 

الـنظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز نقل الدراية والتكنولوجيا          
أو التخفيف من آثار اجلفاف، وكذلك يف       /اخلاصة مبكافحة التصحر و   

 تقاسم اخلربات وتبـادل املعلومـات   السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز     
         فيما بني األطراف واملؤسسات واملنظمات املهتمة باألمر

 خالصة

األحكام العلمية املتعلقة بنقل التكنولوجيا، يف عملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، أحكام واسعة  
 متعدد التخصصات، وقد جرى تناوله يف التقرير    وموضوع نقل التكنولوجيا، بطبيعته هو نفسه، موضوع      . النطاق

وقد وقع عدد كبري من     . التايل من مناظري متنوعة، ولكن لكل هنج أو طريقة صلة مباشرة مبسألة مكافحة التصحر             
األحداث يف إطار عملية االتفاقية، وهي أحداث تدعم تعزيز نشر املعلومات وتبادل اخلربات مع اضطالع األمانة                

 وفيما يلي بعض املهام الرئيسية اليت اقُترحت وميكن أخذها يف احلسبان عند صياغة جدول أعمال                .بـدور امليسر  
 :علمي قائم على تلبية املتطلبات من أجل استيعاب هنج معني أو تقنية معينة لنقل التكنولوجيا

ة فحسب تشجيع شبكات تبادل املعلومات اليت ال تتضمن احلكومات واملنظمات احلكومية الدولي )أ( 
 وإمنا تتضمن أيضا املنظمات غري احلكومية واجملتمعات احمللية واملؤسسات العلمية؛

 االقتصادية ملكافحة   -دعـم مجـع البـيانات بشأن اجلوانب الفيزيائية األحيائية واالجتماعية             )ب( 
 احلديثة؛ التصحر، ومجع التكنولوجيات واملعارف والدراية احمللية ونشرها وإدماجها يف التكنولوجيا 

ضـمان أن يلـيب مجع املعلومات العلمية وحتليلها احتياجات اجملتمعات احمللية بغية حل مشاكل                )ج( 
 حمددة وضمان إشراك اجملتمعات احمللية أيضا يف هذه األنشطة؛
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دعـم أنشـطة البحث اليت تستجيب ملتطلبات حتقيق أهداف جيدة التحديد وتليب احتياجات               )د( 
 تفضي إىل حتسني مستويات معيشة السكان يف املناطق املتأثرة؛السكان احملليني و

تنمـية وتعزيز قدرات البحث احمللية والوطنيـة ودون اإلقليميـة واإلقليمية يف البلدان النامية              )ه( 
 املتأثرة بالتصحر؛

طاعات توسيع نطاق التعاون التكنولوجي فيما بني البلدان النامية املتأثرة، وبصفة خاصة يف الق             )و( 
 اليت تعزز سبل كسب الرزق البديلة للمجتمعات احمللية يف مناطق األراضي اجلافة؛

وضـع معـايري ومؤشرات للتقدم يف مكافحة التصحر تشتمل على كل من املتغريات الفيزيائية                )ز( 
 التقليدية ومقاييس النجاح على مستوى اجملتمع احمللي؛

لبلدان النامية املتأثرة حنو هنج تشاركية حلفظ املوارد الطبيعية إعادة توجيه اخلدمات اإلرشادية يف ا )ح( 
 .واستخدامها على حنو مستدام تتسم بأهنا موجهة لتنفيذ االتفاقية بنجاح على مستوى اجملتمع احمللي

وميكن تفسري عمليات قياس . ورمبا يعتمد هنج نقل التكنولوجيا إىل حد بعيد على العناصر املذكورة أعاله 
ـ    دوث هـذه األنشطة بقياسات األداء اخلاصة باستخدام العلم والتكنولوجيا كما استعرضت يف إطار              مـدى ح

ومن شأن إعداد وتنفيذ جدول أعمال علمي سليم أن         . الدورتـني األوىل والثانية للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية       
 .اإلقليمية اليت يرتكز عليها تنفيذ االتفاقيةيسهما إسهاما كبريا يف حتقيق جناح برامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية و

وتشـكل هـذه الوثـيقة حماولـة لتجميع املعلومات املتاحة من مصادر خمتلفة شددت على أمهية نقل                   
وتؤخذ يف احلسبان يف    . التكنولوجيا والدراية والسبل والوسائل املمكنة لتحقيق تقدمهما يف نطاق عملية االتفاقية          

. بينها مداوالت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن هذه املسائل يف دورتيها األوىل والثانية            التقرير مجلة أمور من     
وتتضـمن الطـرق املواضـيعية املبيـنة لنقل التكنولوجيا التعاون احلكومي الدويل، والتعاون والربط الشبكي،                

املوجه، واالستثمار العام املباشر، والشراكات بني القطاعني اخلاص والعام، واملؤسسات الصغرية احلجم، والتدريب 
 . واحلوافز املالية، وتدابري السياسات التمكينية، والتعليم
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٤ ٦- ١ .........................................................معلومات أساسية -أوالً 

 نظر الدورتني األوىل والثانية للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف نقل الدراية           -ثانياً 
 ٥ ١٩- ٧ .............................................................والتكنولوجيا 

بعض األمثلة اخلاصة بسبل ووسائل تعزيز نقل الدراية والتكنولوجيا وتقاسم  -ثالثاً 
 ٧ ٢٧-٢٠ .................................................اخلربات وتبادل املعلومات 

 ٨ ٢١    ...................................نشر املعلومات وتبادل اخلربات -ألف  
 ١٠ ٢٢    ............................تيسري احلصول وتوفري األحوال املواتية  -باء  
 ١٠ ٢٥-٢٣ .............ساعدة املاليةتيسري التعاون التكنولوجي من خالل امل -جيم  
 ١٣ ٢٧-٢٦ ................................توسيع نطاق التعاون التكنولوجي -دال  

 ١٤ ٤٥-٢٨ .....................................................ُنهج نقل التكنولوجيا -رابعاً 

 ١٤ ٣١    ..............التعاون داخل احلكومات والتعاون احلكومي الدويل -ألف  
 ١٦ ٣٢    ..........................................التعاون والربط الشبكي -باء   
 ١٨ ٣٤-٣٣ ...........................الشراكات بني القطاعني اخلاص والعام -جيم  
 ١٩ ٣٧-٣٥ املؤسسات الصغرية احلجم بوصفها جهات حافزة لنقل التكنولوجيا -دال   
 ١٩ ٣٨    ......................برامج التدريب املوجه والدعم التكنولوجي -هاء   
 ٢١ ٤١-٣٩ ...........................االستثمار العام املباشر يف محاية املوارد -واو   
 ٢٢ ٤٢    ...................................ختصيص املوارد املالية كحوافز -زاي  
 ٢٣ ٤٣    .......................................تدابري السياسات التمكينية -حاء  
 ٢٤ ٤٤    ........................طرق الرصد والتحقق وإصدار الشهادات -طاء  
 التوعـية والتعلـيم وبناء القدرات من أجل استنباط التكنولوجيا           -ياء   
 ٢٥ ٤٥    ................................................ونقلها واستيعاهبا  

موجـز االسـتنتاجات والتوصيات ذات الصلة اليت خلص إليها الفريقان            -خامساً 
 ٢٨ ٤٩-٤٦ عامالن املخصصان للمعارف التقليدية والتابعان للجنة العلم والتكنولوجياال

استنتاجات ومزيد من االقتراحات بشأن اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها           -سادساً 
 ٣١ ٥٤-٥٠ .............................................جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
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  معلومات أساسية-أوالً 

 البلدان املتقدمة بأن تعزز وتيسر إمكانية وصول األطراف، وخاصة           من االتفاقية األطراف من    ٦تلزم املادة    -١
 املتعلقة بالتعاون ١٢وتنص املادة . األطـراف مـن البلدان النامية املتأثرة، إىل التكنولوجيا واملعرفة والدراية املناسبة      

 .ها ميدان نقل التكنولوجياالدويل على وجوب التعاون لضمان العمل على إجياد بيئة دولية متكينية يف ميادين من بين

 نقل التكنولوجيا وحيازهتا وتكييفها وتطويرها وتنص على أن تقوم األطراف بتعزيز ومتويل             ١٨وتتناول املادة    -٢
أو تيسري متويل نقل وحيازة وتكييف وتطوير التكنولوجيات السليمة بيئيا والصاحلة اقتصاديا واملقبولة اجتماعيا ذات               /و

من األطراف يف االتفاقية االستخدام الكامل      ) أ(١٨وتطلب املادة   . أو ختفيف آثار اجلفاف   /صحر و الصـلة مبكافحة الت   
لنظم املعلومات ومراكز تبادل املعلومات ذات الصلة القائمة على الصعد الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية والدولية من              

 .رها البيئية والشروط العامة اليت ميكن هبا حيازهتاأجل نشر املعلومات عن التكنولوجيات املتاحة ومصادرها وخماط

ولنقل التكنولوجيا تعريف واسع النطاق وميكن أن يتضمن ممارسات إدارة األراضي وتقنيات حفظ التربة       -٣
احلراجة الزراعية، التحريج، (واملـاء، وكذلـك نظم إدارة املناطق احملمية، والنظم الرعوية، واملمارسات احلرجية     

، ومواد الغرس ذات اجلودة اجلينية الفائقة، واحلصاد الفعال، واملعاجلة، وتكنولوجيات االستعمال            )لتحريجإعادة ا 
 .النهائي، واملعارف األصلية

ومتـثل املعـارف التقنـية والدرايـة واملمارسـات التقليدية واحمللية، اليت كثريا ما يشار إليها إمجاال                   -٤
ية وإدراكية متراكمة من التفاعالت بني جمموعة من الناس وبيئاهتم الفيزيائية           بالتكنولوجيات التقليدية، خربة معرف   

وما فتئت جلنة العلم والتكنولوجيا تتناول املعارف التقليدية كبند دائم من بنود جداول             . واألحيائية ونظم اإلنتاج  
تقنيات إنشاء نظم أحزمة ومن أهم هذه املالحظات نقل  . أعماهلا، وقد أبدت عددا من املالحظات يف هذا الصدد        

املواد الكيميائية لتثبيت الرمال    /احلصى/احلمايـة الضـيقة، وإدخال ممارسات استخدام ألواح القش ومهاد الطني          
املنجرفة، وتوسيع نطاق تكنولوجيات إنشاء املزارع األحيائية يف مناطق السهوب واملراعي، اليت اسُتهلت للحفاظ              

 شبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة، وتطبيق ممارسات حفظ التربة، ونظم مجع مياه             عـلى املراعي املرهقة يف املناطق     
 .)١(اجلريان السطحي وحراثة املدرجات، واحلراجة الزراعية لتخصيب التربة وحتسني األراضي الزراعية

 مثل وعالوة على ذلك قدمت جلنة العلم والتكنولوجيا أيضا توصيات بشأن طرق إدخال التقنيات احلديثة -٥
تقنـيات االقتصـاد يف استهالك املاء، وزراعة الدفيئة، وتنمية الطاقة الشمسية، واستغالل مزارع الغاز األحيائي                
والغـازات، وميكـنة الـتحريج وحصاد علف املراعي، واملواد االصطناعية اجلديدة لتخصيب التربة واالحتفاظ               

املناطق احملدودة التهطال، ونقل املواد الكيميائية احلديثة  بالـرطوبة، وإدخال حمسنات التربة احلديثة االستنباط إىل         
 .)٢(االستنباط إلطالق املاء وحفظه، واستخدام املواد الكيميائية املولدة للجذور بغية حتسني جودة الشتالت

ومثـة سبيل آخر لفهم سبل ووسائل الترويج لنهج بعينه لنقل التكنولوجيا هو تذكر أن االتفاقية تطالب                  -٦
 بأن تضع أنفسها يف خدمة اجملتمعات احمللية يف - العلماء االجتماعيني والفيزيائيني على حد سواء -وائر العلمية الد

يشكل حتديا رهيبا يتطلب تغيريا يف العقلية وإدراكاً        " القائم على تلبية املتطلبات   "والعلم  . مناطق األراضي اجلافة  
التفاقية أنه يلزم إحالل فلسفة تعاون تكنولوجي جديدة حمل منوذج          وتوضح ا . )٣(خمـتلفاً ملفهوم نقل التكنولوجيا    
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ويتمثل أحد سبل النقل الناجح للتكنولوجيا يف إقامة        . نقـل التكنولوجـيا التقليدي املصمم من أعلى إىل أسفل         
 .شراكة تعاونية على أن يبدأ هذا على املستوى احمللي

تعراض تنفيذ االتفاقية نظر الدورتني األوىل والثانية للجنة اس -ثانياً 
 يف نقل الدراية والتكنولوجيا

رصد "يشـري تقرير الدورة األوىل للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية إىل نقل التكنولوجيا يف إطار موضوع                 -٧
ويالحظ أن  . ويذكر يف هذا الصدد أن من الالزم بناء القدرات يف هذا امليدان           . )٤("وتقيـيم اجلفـاف والتصحر    

أو االستشعار عن بعد ال يزال يشكل شاغالً /دود على التكنولوجيا الالزمة لنظم املعلومات اجلغرافية واحلصول احمل
وليس من السهل احلصول على معلومات خط األساس ومعاجلة البيانات ضماناً لفعالية استجابة             . واسـع النطاق  

 .جهة إىل عمليات أخرىنظم اإلنذار املبكر، وذلك ألن املعايري واملؤشرات كثرياً ما تكون مو

حصول البلدان األطراف املتأثرة، وخباصة البلدان النامية       "ويف إطـار املوضـوع الوثيق الصلة هبذه املسألة وهو            -٨
 :الحظت اللجنة أن أكثر املعوقات احملددة تواتراً ال تزال هي" األطراف املتأثرة، على التكنولوجيا واملعرفة والدراية املالئمة

 بط الشبكي بني املؤسسات العلمية؛ضعف الر - 
 عدم وجود نظم لإلنذار املبكر باجلفاف ورطوبة التربة؛  - 
 قلة تبادل البيانات واألنشطة املنفَّذة باالستناد إىل مقاييس جغرافية خمتلفة؛  - 
 ئمة؛ النقص املزمن يف املوارد املالية، واحلصول احملدود على التكنولوجيا واملعرفة والدراية املال - 
كما أن متخذي القرارات أو املستخدمني النهائيني للموارد الطبيعية قلما يستوعبون استيعاباً جمدياً نتائج              - 

 .البحوث، عند توافرها

أو األفرقة العاملة /التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، وشبكات الربامج املواضيعية و       وتشـدد اللجنة على أن       -٩
شر املعارف التقليدية، وميكنها أن تستفيد من املبادرات القائمة بشأن املعايري           اإلقليمـية هـي بعـض آلـيات ن        

 .واملؤشرات بغية التوصل إىل مقاييس مشتركة ملتخذي القرارات

وأثناء الدورة األوىل للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية أُعرب عن القلق إزاء ما الهتمامات جلنة العلم والتكنولوجيا                 -١٠
وأوصي بوجوب التشجيع، عن طريق فريق اخلرباء التابع للجنة العلم          . ود عـلى األنشـطة الربناجمية     مـن تـأثري حمـد     

والتكنولوجـيا، على مشاركة الدوائر العلمية الدوليـة ونشر البيانات ذات الصلـة وبأن تقوم جلنة العلم والتكنولوجيا                
 :جبملة أمور من بينها

  األراضي؛التصدي يف برنامج عملها لقضايا تدهور - 

 تشجيع العمل املتعلق بتكنولوجيات اإلنتاج من أجل تعزيز اإلدارة املستدامة للتربة؛ - 

 فيما يتعلق حبفظ املوارد الطبيعية وإدارهتا؛" على نطاق احلوض"التشجيع على اتباع هنج  - 

 ).كوسيلة مفترضة للحض على نقل التكنولوجيا(تشجيع التعاون مع القطاع اخلاص  - 
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وأثـناء الـدورة األوىل للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية أيضا أشري، يف إطار املوضوع الوثيق الصلة هبذه                  -١١
حصول البلدان األطراف املتأثرة، وخباصة البلدان النامية األطراف املتأثرة، على التكنولوجيا واملعرفة            "املسألة وهو   

 األطراف أن هتيئ للبلدان النامية األطراف فرصاً أوفر للحصول          ، إىل أنه ينبغي للبلدان املتقدمة     "والدراية املالئمة 
ويلزم تعزيز مؤسسات البحوث يف البلدان األطراف       . عـلى التكنولوجيات والدراية الالزمة لتنفيذ برامج عملها       

لسكان املتأثرة الستنباط ُنُهج وتكنولوجيات ابتكارية، تعطي االعتبار الواجب للمعارف التقليدية ولنظم معرفة ا            
وجيب استغالل املعرفة . األصليني وتكيفها حبسب االقتضاء، من أجل استحداث تدابري وقائية وعالجية على السواء

التقلـيدية ونظـم معـرفة السـكان األصليني اليت تتصدى للمشكالت احمللية استغالالً أكثر منهجية، وتشجيع                 
لضرورة، إىل جانب تكنولوجيات حديثة، حبسب الظروف االبتكارات املستندة إىل هذه املعرفة، مع تكييفها عند ا     

وجيب تسجيل النتائج وتقامسها، وخباصة عن طريق شبكات الربامج املواضيعية التابعة لربامج العمل اإلقليمية . احمللية
فحة وُحثت أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكا     . ودون اإلقليمـية الـيت تدعمها املؤسسات اإلقليمية ودون اإلقليمية         

 .التصحر على مساعدة هذا اجلهد لتسهيل حماكاة احللول الناجحة

وينبغي العمل على الترويج ألفضل املمارسات عن طريق جلنة العلم والتكنولوجيا وفريق خربائها وهيئات        -١٢
عية، التنسـيق الوطنية ووسائط اإلعالم، مبا يف ذلك مجيع أشكال وسائل نشر املعلومات وشبكات الربامج املواضي     

ويستحق التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وبني بلدان الشمال وبلدان          . بإبـراز هـذه املمارسات كنقاط مرجعية      
اجلـنوب، وكذلك املبادرات اإلقليمية ودون اإلقليمية، اليت تعززها البحوث العلمية، دعماً أكثر اتساقاً يف شكل          

 فيما بني بلدان اجلنوب لتعزيز برامج التدريب ترحب أيضاً          واملبادرات املتخذة . بناء القدرات واملخصصات املالية   
أو وكاالت األمم املتحدة، فضالً عن املنظمات احلكومية        /بعقـد اتفاقات ثالثية مع شركاء من بلدان الشمال و         

 .الدولية واملنظمات غري احلكومية

يمية، أنشطة مثل الربط الشبكي     وينبغي أن تشجَّع بانتظام، عن طريق برامج العمل اإلقليمية ودون اإلقل           -١٣
بني املؤسسات العلمية، وتبادل اخلربة، ونقل التكنولوجيا، والتدريب يف اجلامعات، ومنح التدريب الداخلي واملنح 

 .الدراسية يف جمال التصحر

ر وشددت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية على أنه ينبغي لشبكات الربامج املواضيعية أن تشجع، بدعم مستم               -١٤
مـن األمانـة، ومرفق البيئة العاملية واآللية العاملية وغريها من الوكاالت املعنية، أفضل املمارسات يف جمال مكافحة                  

وينبغي تنظيم االجتماعات القادمة للجنة استعراض      . التصـحُّر وتنفيذ أولويات وتوصيات جلنة العلم والتكنولوجيا       
ثل أعضاء جلنة العلم والتكنولوجيا وفريق خربائها، وتزود األطراف         تنفـيذ االتفاقـية بطريقة تسّهل إسهام علماء م        

فهذا سيتيح الفرصة للجنة . بنتائج مجيع االجتماعات السابقة ذات الصلة اليت عقدت على املستويني اإلقليمي والدويل
. تستعرضها اللجنةاسـتعراض تنفـيذ االتفاقية لكي تبحث بتعمق القضايا العلمية الناشئة عن التقارير املقدمة لكي             

 .وميكن حتقيق ذلك بوسائل مثل عقد دورات غري رمسية للفريق العامل تتيح الفرصة للتحليل واحلصول على تعقيبات

أوصي بأنه ينبغي للجنة العلم     " طـرق ووسائل تعزيز نقل الدراية والتكنولوجيا      "ويف إطـار موضـوع       -١٥
تعلقة باحلصول على التكنولوجيا واملعارف والدراية ذات الصلة، والتكنولوجيا وفريق خربائها النظر يف األحكام امل   

وُحثت . وبـأن مؤمتـر األطـراف قد يرغب يف أن يتخذ يف دورته السادسة اإلجراء املناسب بشأن هذه املسألة                 
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احلكومات على أن تعزز ما هو متوافر على صعيد السياسات من تدابري وحوافز ترمي إىل تشجيع القطاع اخلاص                  
 .املشاركة بنشاط يف دعم التعاون التكنولوجي والعلميعلى 

وأثـناء الدورة األوىل للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية ُعرضت أربع دراسات إفرادية سلطت الضوء على                -١٦
. أفضل املمارسات واسترعت االهتمام إىل القضايا اليت ينطوي عليها نقل التكنولوجيا واستخدام املعارف التقليدية

ـ   ني أن الدراسـات اإلفرادية مل تتناول بالتحديد قضايا نقل التكنولوجيا فإهنا تشكل أمثلة ألفضل املمارسات اليت                 ويف ح
 .وقد عرضت إسرائيل ومصر وهندوراس واليمن هذه الدراسات اإلفرادية. ينبغي نشرها على نطاق واسع

. عراض تنفيذ االتفاقية مناقشة حمدودة    وكانـت مناقشـة نقل التكنولوجيا أثناء الدورة الثانية للجنة است           -١٧
وُشـدد على أن االجتماعات اليت ُتعقد فيما بني دورات املؤمتر ينبغي أن حتاول أن تعكس التركيز املنصب على                   

 . االقتصادية-جماالت األولوية مثل تعبئة املوارد ونقل التكنولوجيا، فضالً عن القضايا االجتماعية 

ها إىل أمانة االتفاقية البلدان األفريقية األطراف أمكن مالحظة أن املكاسب احملققة            ومن التقارير اليت قدمت    -١٨
يف تنفـيذ االتفاقـية ينـبغي أال حتجب عوائق معينة ينبغي التصدي هلا يف أقرب وقت ممكن لضمان أقصى تأثري                    

 تكامل خمتلف أدوات وهذه العوائق ناشئة أساسا عن عدم حتقيق     . للمـبادرات املـتخذة على املستويات املختلفة      
التخطيط لإلدارة املتكاملة للموارد الطبيعية، وعدم توافر التمويل عن طريق امليزانيات الوطنية أو الدعم اخلارجي،          

 .واملشاكل اليت ينطوي عليها إبرام اتفاقات الشراكة املستدامة، والعقبات اليت تعترض سبيل نقل التكنولوجيا

ة اجلديدة واملتجددة استرعي االهتمام إىل الصعوبات اليت تواجهها البلدان يف           وفـيما يتعلق مبصادر الطاق     -١٩
إدراك الترابط بني الطاقة املتجددة والتصحر، على الرغم من جهودها الرامية إىل ضمان أن تكون سياساهتا املختلفة 

يا الالزمة الستخدام مصادر    وقد اسُتنبطت التكنولوج  . بشأن الطاقة واحلراجة واألراضي واملياه منسقة كما ينبغي       
الطاقة املتجددة هذه ولكن تطبيقها أعاقته عوامل عديدة من بينها التكاليف الباهظة لبعض املكونات االحتياطية،               
واالفـتقار إىل املهـارات األساسـية الالزمـة لصيانة هذه املكونات االحتياطية، وعدم كفاية الدعم السياسي                 

واإلدارة املستدامة ملوارد الطاقة جمال . إىل الترويج ملصادر الطاقة اجلديدة واملتجددةواالقتصادي للمبادرات الرامية 
وقد الحظت الدورة الثانية للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية      . ذو أولويـة متقدمة للتعاون دون اإلقليمي واإلقليمي       

شبكات ونظم رصد األحوال    أيضـا أن هـناك مـبادرات اسُتهلت يف العديد من أقاليم العامل من أجل حتسني                 
اهليدرولوجـية واجلويـة، وتنمـية عمليات تبادل البيانات بشأن تدهور األراضي، والتشجيع على نقل املعارف                

األنشطة  وتستفيد هذه. والتكنولوجيا بتكثيف البحوث املتعلقة بالتفاعالت بني املناخ والنظام اهليدرولوجي والتصحر
 .دة من بينها املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وبرنامج األمم املتحدة للبيئةمن الدعم الذي تقدمه وكاالت عدي

بعـض األمـثلة اخلاصة بسبل ووسائل تعزيز نقل الدراية           -ثالثاً 
 والتكنولوجيا وتقاسم اخلربات وتبادل املعلومات

ية، مبساعدة من   عمـال مبختلف مقررات مؤمتر األطراف، وبناء على طلب األطراف، تعمل أمانة االتفاق             -٢٠
الشركاء، على تيسري عقد حلقات العمل واالجتماعات واحللقات الدراسية واجتماعات أفرقة اخلرباء واملنتديات             

. التشاورية باعتبارها سبال هامة لتناول قضايا تبادل املعلومات وتقاسم اخلربات ونشر الدراية وأفضل املمارسات             
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ومن خالل . د املنتديات املماثلة على كل من املستويني الوطين ودون اإلقليميكما تدعم اآللية العاملية لالتفاقية عق
كل هذه االجتماعات ُبذلت جهود إلقامة أساس من السبل والوسائل لزيادة تعزيز جدول األعمال الواسع النطاق 

 .وترد فيما يلي بعض األمثلة. هذا على مجيع املستويات

 نشر املعلومات وتبادل اخلربات -ألف 

يسـتعان يف هـذا النوع من سبل ووسائل التعزيز استعانة تامة باملوجود على املستويات الوطين ودون                  -٢١
اإلقليمي واإلقليمي والدويل من نظم املعلومات ومراكز تبادل املعلومات ذات الصلة بشأن التكنولوجيات املتاحة              

 .  احلصول عليهاومصادرها وخماطرها البيئية والشروط العامة اليت مبوجبها ميكن

 سبل ووسائل نشر املعلومات مكان االنعقاد

 )٢٠٠١ (احللقة الدراسية الوطنية بشأن ترابط اتفاقيات جيل ريو كوتونو، بنن

أوغادوغو، بوركينا فاصو  )٢٠٠١ (حلقة العمل الوطنية بشأن التآزر فيما بني اتفاقيات ريو

)٢٠٠١(تآزر بني أربع اتفاقيات عاملية خمتارة خبصوص البيئة املنتدى الوطين بشأن تعزيز ال كمباال، أوغندا
 )٢٠٠٢ (حلقة العمل الوطنية بشأن التآزر فيما بني اتفاقيات جيل ريو ورامسار باماكو، مايل

 )٢٠٠٣(حلقة العمل بشأن أوجه التآزر على املستوى الوطين  أمسره، إريتريا

 )٢٠٠٣(زر على املستوى احمللي حلقة العمل بشأن أوجه التآ غروتربغ، ناميبيا

 )٢٠٠٣(املنتدى الوطين بشأن تنمية أوجه التآزر فيما بني االتفاقيات البيئية  باغامويو، ترتانيا

 )٢٠٠٣(حلقة العمل بشأن تنمية أوجه التآزر على املستوى احمللي بني االتفاقيات البيئية  نريويب، كينيا

 )٢٠٠٣ (شأن أوجه التآزر بني االتفاقيات املنبثقة عن ريوحلقة العمل التعاضدية ب مراكش، املغرب

 ملنطقة أفريقيا بشأن اإلدارة املتكاملة ١االجتماع االستهاليل لشبكة الربامج املواضيعية  أكرا، غانا
 )٢٠٠٠(ألحواض األهنار والبحريات واألحواض اهليدروجيولوجية الدولية 

 ملنطقة أفريقيا بشأن تعزيز احلراجة      ٢ربامج املواضيعية   االجتماع االستهاليل لشبكة ال    لومي، توغو
 )٢٠٠١(الزراعية وحفظ التربة 

 ملنطقة أفريقيا بشأن االستخدام ٣االجـتماع االسـتهاليل لشبكة الربامج املواضيعية       ماسريو، تيسوتو
 )٢٠٠١(الرشيد للمراعي وتعزيز تنمية احملاصيل العلفية 

 ملنطقة أفريقيا بشأن الرصد اإليكولوجي،      ٤الستهاليل لشبكة الربامج املواضيعية     االجتماع ا  تونس العاصمة، تونس
 ) ٢٠٠٢(ورسم خرائط املوارد الطبيعية، واالستشعار عن بعد، ونظم اإلنذار املبكر 

 ملنطقة أفريقيا بشأن تعزيز مصادر      ٥االجتماع االستهاليل لشبكة الربامج املواضيعية       نريويب، كينيا
 )٢٠٠٤( الطاقة املتجددة وتكنولوجيات
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 سبل ووسائل نشر املعلومات مكان االنعقاد

 ملنطقة أفريقيا بشأن تعزيز النظم      ٦االجـتماع االستهاليل لشبكة الربامج املواضيعية        تونس العاصمة، تونس
 )٢٠٠٤(الزراعية املستدامة 

االجـتماع دون اإلقلـيمي بشأن أفضل املمارسات على مستوى اجملتمع احمللي يف جمايل               بااليب، بوتسوانا
)٢٠٠٣(عية وحفظ التربة يف سياق تنفيذ برنامج العمل اإلقليمي يف أفريقيا احلراجة الزرا

حلقـة العمـل دون اإلقليمية لبلدان وسط أفريقيا بشأن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة               ليربفيل، غابون
 )٢٠٠٣(ملكافحة التصحر 

 سياق تنفيذ اتفاقية    االجـتماع دون اإلقليمي بشأن إجراءات مرفق البيئة العاملية يف          باراكو، بنن
 )٢٠٠٣(األمم املتحدة ملكافحة التصحر 

املنتدى الرابع بشأن التعاون بني بلـدان أفريقيـا ومنطقـة أمريكا الالتينية والبحر            تونس العاصمة، تونس
 )٢٠٠٤(الكارييب 

ملتحدة  اتفاقية األمم ا   -حلقـة العمـل بشأن التآزر وتعزيز التعاون بني االتفاقيات            إبسو، فنلندا
اإلطارية بشأن تغري املناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة    

 )٢٠٠٣(التصحر 

 )٢٠٠٣(االجتماع املعين بالتآزر على املستوى الوطين  إسالم آباد، باكستان

 )٢٠٠٣(االجتماع املعين بالتآزر على املستوى الوطين  كولومبو، سري النكا

 ملنطقة أفريقيا بشأن احلراجة الزراعية وحفظ       ٢اجـتماع شـبكة الربامج املوضوعية         اهلندبنغالور،
 )٢٠٠٣(التربة يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة 

 ملنطقة آسيا بشأن تعزيز القدرات ٥االجـتماع االستهاليل لشبكة الربامج املواضيعية     أوالن باتور، منغوليا
 )٢٠٠٣(لتخفيف من آثار اجلفاف ومكافحة التصحر يف جمايل ا

 )٢٠٠٣(آسيا األقاليمي بشأن احلراجة الزراعية /منتدى أفريقيا كوتونو، بنن

املشـاورة الوطنية بشأن التنفيذ التآزري التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية             أديس أبابا، أثيوبيا
)٢٠٠٤(اقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ األمم املتحدة للتنوع البيولوجي واتف

تعزيز التآزر فـي تنفيـذ اتفاقيـات ريو      : األحراج والنظم اإليكولوجية احلرجيـة    فيتربو، إيطاليا
 )٢٠٠٤(الثالث 

ع  اتفاقية التنو  -حلقـة العمل اإلقليمية ألفريقيا بشأن التآزر فيما بني اتفاقيات ريو             غابورون، بوتسوانا
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن     /اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر    /البيولوجي

 )٢٠٠٤(تغري املناخ 

 )٢٠٠٤(اجتماع خرباء جلنة العلم والتكنولوجيا يف منطقة آسيا  طوكيو، اليابان
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  تيسري احلصول وتوفري األحوال املواتية-باء 

حتياز أنسب التكنولوجيات للتطبيق العملي من أجل تلبية االحتياجات         جيب أن يتمثل اعتبار أساسي يف ا       -٢٢
. احملددة للسكان احملليني، مع إيالء اهتمام خاص للتأثري االجتماعي والثقايف واالقتصادي والبيئي هلذه التكنولوجيا             

ملناسبة ونقلها أمر   وفضـال عن هذا فإن توفري أحوال سوق حملية مواتية وحوافز دافعة إىل استنباط التكنولوجيا ا               
ويف حاالت كثرية يلزم، لكي ُيعترب نقل التكنولوجيا فعاال، أن تؤخذ عدة شروط مسبقة، مثل مردودية           . حـتمي 

واحلد من املخاطر املدركة    . )٥(ففوائد نقل التكنولوجيا ينبغي أن تفوق تكاليف احتيازها       . التكاليف، يف احلسبان  
ي دورا مهما يف االعتبار اخلاص بالفائدة باملقارنة بالتكلفة ويشكل حافزا ميكن أن يؤد" أرفع مستوى"لتكنولوجيا 

ويف معظم حاالت نقل التكنولوجيا الفعال توجد حاجة إىل التمويل      . على استخدام املعارف التقليدية أو املختلطة     
، أو رؤوس أموال    وميكن أن يكون التمويل يف شكل قروض من املصارف التجارية         . املالئم باعتباره أحد احلوافز   

وباإلضافة . مقدمة عن طريق أسواق األوراق املالية، أو أي خمطط من بعض خمططات التمويل اجلديدة واالبتكارية     
إىل ذلـك ميكـن أن توفـر التمويل مؤسسات القطاع العام مثل مؤسسات املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة من     

 . لعامليةالبلدان، ومرفق البيئة العاملية، واآللية ا

 تيسري التعاون التكنولوجي من خالل املساعدة املالية -جيم 

 الذي يورد ما يلي     ١-م أ /٢٤دور اآللـية العاملية يف نقل التكنولوجيا حمدد بصفة أولية يف مرفق املقرر               -٢٣
 : باعتباره جزءا من مهام اآللية العاملية

التكنولوجيات السليمة بيئياً والصاحلة    حتديـد مصـادر التمويل لنقل واحتياز وتطويع وتطوير           - 
أو ختفيف آثار اجلفاف، مث توفري املعلومات       /اقتصـادياً واملقـبولة اجتماعياً ملكافحة التصحر و       

 وإسداء النصح بشأهنا؛

أو ختفيف  /تيسري متويل تبادل املعلومات عن أفضل املمارسات املستخدمة يف مكافحة التصحر و            - 
  احمللي يف البلدان النامية األطراف املتأثرة؛آثار اجلفاف على املستوى

تعزيـز وتيسـري نقل واحتياز وتطويع وتطوير التكنولوجيات واملعارف والدراية واملمارسات             - 
أو ختفيف آثار /السليمة بيئياً والصاحلة اقتصادياً واملقبولة اجتماعياً فيما يتعلق مبكافحة التصحر و

 ثرة، وفقاً لالتفاقية؛اجلفاف يف البلدان النامية املتأ

تعزيز وتيسري االستفادة من املعارف والتكنولوجيات احمللية والتقليدية، ومن اخلربات احمللية، على          - 
 .كافة املستويات يف البلدان النامية املتأثرة

األمثلة وتتضمن  . هذه" السبل والوسائل "وميكـن النظر يف متويل املشاريع من اآللية العاملية يف إطار فئة              -٢٤
احملـددة املتعلقة بعمل اآللية العاملية ونقل التكنولوجيا الدعم الذي تقدمه هذه اآللية إىل اجملتمع املدين من خالل                  

ويهدف الربنامج اجملتمعي للتبادل والتدريب، الذي أنشئ بوصفه شراكة      . بـرناجمها اجملـتمعي للتبادل والتدريب     
ولية للمنظمات غري احلكومية املعنية بالتصحر، إىل تيسري مسامهة اجملتمع          مشـتركة بني اآللية العاملية والشبكة الد      
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ويركز هذا الربنامج، بالعمل من خالل املشاريع اجملتمعية الصغرية         . املدين يف برامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية      
 املعريف باالعتماد على    للتبادل والتدريب، على تعزيز احلوار على صعيد السياسات، ونقل التكنولوجيا، والتوسع          

ومثة . املعـارف األصلية املوجودة بني اجملتمعات احمللية، من أجل حتسني إدارة املوارد الطبيعية وإدرار دخول بديلة        
نشـاط آخـر هو تقدمي الدعم، من خالل الوكالة األملانية للتعاون التقين، إلعداد مشروع بني مرصد الصحراء                  

لتعاون التقين واآللية العاملية بشأن استخدام االستشعار عن بعد لرصد موارد املياه            والسـاحل والوكالة األملانية ل    
ويتضمن اجلدول التايل مشاريع    . وإدارهتـا، مما يوفر بالتايل فرصا جديدة لتعبئة املوارد من أجل نقل التكنولوجيا            

 .ل التعاون التكنولوجي واملشتملة على أهداف يف جما٢٠٠٤-٢٠٠١اآللية العاملية املمولة خالل الفترة 

 املشاريع املمولة من اآللية العاملية الوكالة املستفيدة/البلد املستفيد

 اتفاق كوتونو بني جمموعة دول أفريقيا والبحر        -اسـتراتيجية الدعـم القطـري        بوركينا فاسو
 )٢٠٠٢(الكارييب واحمليط اهلادئ وبني االحتاد األورويب 

 )٣٠٠٢( آسيا -منتدى أفريقيا  بنن

 -تنفيذ أنشطة نظام املعلومات املتعلقة بالتصحر لبلدان البحر األبيض املتوسط            بلدان البحر األبيض املتوسط
مشـروع نظـام املعلومـات املتعلقة بالتصحر لبلدان البحر األبيض املتوسط            

 ) ٢٠٠٣ و٢٠٠٢(

 )٢٠٠٣(مبادرة األرض واملاء  النيجر

 )٢٠٠٤( آثار اجلفاف تعزيز القدرات والتخفيف من منغوليا

 )٢٠٠٤( إيطاليا -الدعم يف إطار مشروع النيجر  النيجر

 ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر     ٣االجـتماع االستهاليل لشبكة الربامج املواضيعية        فرتويال
 )٢٠٠٤(الكارييب بشأن إدارة موارد املياه 

 ملنطقة آسيا بشأن إدارة املراعي يف       ٣ج املواضيعية   االجتماع االستهاليل لشبكة الربام    مجهورية إيران اإلسالمية
 )٢٠٠٢(املناطق القاحلة مبا يف ذلك تثبيت الكثبان الرملية املتنقلة 

 )٢٠٠٣( ملنطقة آسيا يف منغوليا ٥حلقة عمل شبكة الربامج املوضوعية  منغوليا

 )٢٠٠٤( ملنطقة آسيا ٢دعم أنشطة شبكة الربامج املوضوعية  اهلند

 )٢٠٠٤( ملنطقة آسيا ٣األنشطة التنفيذية لشبكة الربامج املواضيعية  تانقريغيزس

 )٢٠٠٢( ملنطقة آسيا ٥نشر مداوالت شبكة الربامج املوضوعية  منغوليا

)٢٠٠٤( ملنطقة آسيا ٦تنظيم اجتماع أصحاب املصلحة يف شبكة الربامج املوضوعية  باكستان
 ملنطقة آسيا بشأن تقدمي املساعدة      ٦مج املواضيعية   االجـتماع االستهاليل لشبكة الربا     باكستان

 ) ٢٠٠٤(الالزمة لتنفيذ املبادرات الربناجمية للتنمية املتكاملة للمناطق احمللية 
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 املشاريع املمولة من اآللية العاملية الوكالة املستفيدة/البلد املستفيد

 )٢٠٠٢( ملنطقة آسيا ٣االجتماع االستهاليل لشبكة الربامج املواضيعية  مجهورية إيران اإلسالمية

 ملنطقة آسيا بشأن إدارة موارد املياه       ٤ستهاليل لشبكة الربامج املواضيعية     االجتماع اال  اجلمهورية العربية السورية
 )٢٠٠٢(للزراعة يف األراضي القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة 

 ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر     ٤االجـتماع االستهاليل لشبكة الربامج املواضيعية        غواتيماال
 )٢٠٠٤(الكارييب 

 للبحوث الزراعية املركـز الدويل  
يف املـناطق اجلافـة، اجلمهورية      

 العربية السورية

 ٤إنشـاء موقـع على شبكة اإلنترنت لألنشطة املتعلقة بشبكة الربامج املوضوعية             
 )٢٠٠٣(ملنطقة آسيا 

 منظمة ولد إجيف
(Walde Ejef) 

 )٢٠٠٢(املشاريع الرائدة عرب احلدود بني بوركينا فاسو ومايل 

 )٢٠٠١(املشروع الرائد عرب احلدود بني اجلزائر وتونس  احل املشتركةرابطة حزوة للمص

بـرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،     
 النيجر، ورابطة نود نوتو

 )٢٠٠٤ و٢٠٠٣(املشروع الرائد عرب احلدود بني بوركينا فاسو والنيجر 

 )٢٠٠٣(حلقة العمل بشأن احلراجة الزراعية وحفظ التربة  بوتسوانا

 )٢٠٠٣( العمل بشأن احلراجة الزراعية يف النظم اإليكولوجية اجلافة حلقة بريو

 )٢٠٠٤(حلقة العمل بشأن التأهب للجفاف يف البلقان  رومانيا

 )٢٠٠٢(حلقة العمل دون اإلقليمية بشأن املعايري واملؤشرات  سانت لوسيا

 )٢٠٠٣(حلقة العمل دون اإلقليمية بشأن إجراءات مرفق البيئة العاملية  بنن

)٢٠٠٤(دعم تنظيم االجتماع الثالث لفريق اخلرباء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا  األكادميية الصينية للحراجة
 )٢٠٠٣(دعم حلقة العمل بشأن احلراجة الزراعية يف آسيا  اهلند

 )٢٠٠٣(االجتماع اإلقليمي بشأن إدارة موارد األرض  بيالروس

اجمللـس الوطـين للبيئة من أجل       
من (تنمـية مسـتدامة، النيجر      

خـالل بـرنامج األمم املتحدة      
 )اإلمنائي، النيجر

 )٢٠٠٤(املشاورة القطاعية بشأن البيئة 

 )٢٠٠٤(تنظيم حلقة عمل بشأن األحراج والنظم اإليكولوجية احلرجية  جامعة فيتربو، إيطاليا
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 املشاريع املمولة من اآللية العاملية الوكالة املستفيدة/البلد املستفيد

 )٢٠٠٣(تنظيم حلقة عمل بشأن املعايري  هندوراس

 )٢٠٠٢( عمل بشأن العواصف الصحراوية استضافة حلقة الصني

بـرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،     
 النيجر

 )٢٠٠٤ - ٢٠٠٣(فيالق الشباب إلصالح األراضي املتدهورة 

 )٢٠٠٣(مشروع فيالق الشباب بشأن إصالح األراضي املتدهورة يف موزامبيق  موزامبيق

 )٢٠٠٤(برنامج الشباب لإلدارة البيئية  إريتريا

 )٢٠٠٣(بطالة الشباب وتدهور األراضي  األخضرالرأس 

 )٢٠٠٢(مشروع الشباب البيئي بشأن إصالح األراضي املتدهورة  بنن

 )٢٠٠٢(إقامة مشروع الشباب البيئي  موزامبيق

سبل ووسائل  "وعـالوة عـلى ذلك ميكن للوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف أن تنظر، يف إطار فئة                 -٢٥
 كيفية اجتذاب دعم مايل إضايف والكيفية اليت ميكنها هبا أن تعزز على أفضل حنو مسامهتها يف                 هذه، يف " الـتعزيز 

ويف إطار هذا النوع من نشاط التعزيز سُينظر أيضا يف . مشاريع حمددة يشكل نقل التكنولوجيا جزءا ال يتجزأ منها
 .دور متويل املشاريع الذي يقدمه القطاع اخلاص

 اون التكنولوجيتوسيع نطاق التع -دال 

ينـبغي مواصلة توسيع نطاق التعاون مع البلدان النامية األطراف املتأثرة مبا يف ذلك، حسب االقتضاء،                 -٢٦
. إقامة املشاريع املشتركة، مع توجيه هذا التعاون بصفة خاصة إىل القطاعات اليت تعزز سبل كسب الرزق البديلة                

تشتمل على عناصر لنقل التكنولوجيا، أن تسهم يف، وتوسع نطاق، وميكن ملشاريع وأنشطة كثرية جيدة التصميم، 
تـأثريات بيئـية أخرى مثل حفظ التنوع البيولوجي ومحاية مستجمعات املياه وحتقيق فوائد اجتماعية اقتصادية                
لسـكان احلضر والريف من خالل تيسري احلصول على منتجات احلراجة الزراعية وإنشاء الوظائف، مما يؤدي يف                 

 .ة األمر إىل تعزيز التنمية املستدامة وحدوث حتسن يف عملية تدهور األراضي والتصحرهناي

وللحكومات والقطاعات اخلاصة يف كل من البلدان النامية واملتقدمة املتأثرة، وكذلك الوكاالت املتعددة              -٢٧
لتنظيمية، والرصد، وترتيبات األطراف، دور جوهري يف توسيع نطاق التعاون التكنولوجي وإنشاء اآلليات املالية وا

ويف إطار هذا . التحقق وإصدار الشهادات، وبناء القدرات الالزمة الستنباط التكنولوجيا ونقلها ونشرها واستيعاهبا
النوع من نشاط التعزيز، وبصفة خاصة يف البلدان النامية املتأثرة، ميكن للحكومات إعداد مبادئ توجيهية وإقامة                

 وتقييم وإجازة ورصد املشاريع القطاعية للتخفيف ونقل التكنولوجيا يف سياق كل من             آلـيات مؤسسية لتجهيز   
 .التعاون بني بلدان الشمال وبلدان اجلنوب والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب
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  ُنهج نقل التكنولوجيا-رابعاً 

وقد وقع عدد   . ايف الفصول أعاله تركز النقاش بشكل أساسي على سبل ووسائل تعزيز نقل التكنولوجي             -٢٨
نشر "كـبري مـن األحـداث يف إطار عملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وهي أحداث تدعم تعزيز                   

وموضوع نقل  . ، كما يتوقع بالنظر إىل دور أمانة االتفاقية واآللية العاملية باعتبارمها جهتني ميسرتني            "املعلومـات 
ى تناوله يف الفرع التايل من مناظري متنوعة، ولكن لكل هنج أو التكنولوجيا موضوع متعدد التخصصات، وقد جر

ويف هذه الوثيقة تتضمن الطرق املواضيعية . طريقة صلة مباشرة مبكافحة التصحر وتدعمه إشارة إىل مبادرة ميدانية
 والعام،  لنقل التكنولوجيا التعاون احلكومي الدويل، والتعاون والربط الشبكي، والشراكات بني القطاعني اخلاص           

واملؤسسـات الصـغرية احلجم، والتدريب املوجه، واالستثمار العام املباشر، واحلوافز املالية، وتدابري السياسات              
 .التمكينية، والتعليم

 حيث تستهل احلكومات نقلطرق حتفزها احلكومات وهذه الُنهج املواضيعية ميكن تفسريها أيضا على أهنا  -٢٩
 تشمل عمليات النقل بني مؤسسات      وطرق حيفزها القطاع اخلاص   ياسات حمددة،   التكنولوجيا لتحقيق أهداف س   

وطرق ،  )أصبحت هذه الطرق األسلوب السائد اآلن لنقل التكنولوجيا يف العامل         (القطاع اخلاص التجارية التوجه     
تسامها بدرجة  احمللي حيث تنطوي عمليات نقل التكنولوجيا على مشاركة املنظمات اجملتمعية مع ا           حيفزها اجملتمع   

 . )٦(كبرية من املشاركة اجلماعية يف اختاذ القرارات

إطارا للتحليل  ) املبينة أعاله (ويسـتخدم هذا التقرير نظام نقل التكنولوجيا وما يتضمنه من سبل التعزيز              -٣٠
وارد ويف هذا النظام جيري نقل التكنولوجيا يف شكل معارف وم    . الـذي جتـريه جلـنة استعراض تنفيذ االتفاقية        

: تتدفق فيما بني خمتلف أصحاب املصلحة) معـدات استشعار عن بعد على سبيل املثال (وسـلع   ) اسـتثمارات (
احلكومـات ومؤسسـات القطـاع اخلـاص واملؤسسـات املالـية واملـنظمات غـري احلكومية واملؤسسات                  

التعزيز والسياسات ) سبل ووسائل(كمـا سيعتمد جناح النقل من خالل طريقة بعينها على          .التعليمـية /البحثـية 
 .احلكومية املختارة

 التعاون داخل احلكومات والتعاون احلكومي الدويل -ألف 

ميكـن للبلدان اليت حتتاج إىل موارد مالية وبىن أساسية وموظفني مدربني وخربات أن تستفيد من جتميع                  -٣١
حتقيق هذا من خالل التعاون فيما وميكن . املوارد فيما بينها للحصول على ما يلزمها من معلومات وتكنولوجيات     

وقد يؤدي هذا النهج التعاوين لنقل      . بـني بلـدان اجلنوب أو فيما بني بلدان منطقة أو منطقة دون إقليمية معينة              
التكنولوجيا، فضال عن كونه آلية فعالة لتقاسم حلول املشاكل املشتركة، إىل زيادة جودة املعلومات والتكنولوجيا 

وبصفة أساسية سيجري أيضا تعزيز نقل التكنولوجيا من خالل         . ليها وارتفاع مستواها  الـيت ميكـن احلصول ع     
 .التعاون داخل احلكومات وذلك بنشر املعلومات املناسبة الرفيعة اجلودة 
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 الشركاء التغطية

 سبل ووسائل التعزيز
 مبادرة نقل التكنولوجيا

أقاليمية، مشال أفريقيا   
وآسيا؛ حلقات عمل   

رية يف مصـر ومجهو   
ــالمية  ــران اإلس إي

 وروسيا

مـنظمة األمم املتحدة     
للتربـية والعلم والثقافة    

 )اليونسكو(

 نشر املعلومات
اإلدارة املستدامة لألراضي اجلافة احلدية؛ نقل اخلربات بشأن إصالح         
األراضي اجلافة املتدهورة يف منطقتني متأثرتني بالتصحر، من خالل         

 )٢٠٠٣(التعاون فيما بني بلدان اجلنوب 

ــنوب   ــنطقة اجل م
ــريقي دون  األفــ

 اإلقليمية

اجلماعة اإلمنائية للجنوب   
 وحدة تنسيق   -األفريقي

 قطاع املياه

 نشر املعلومات
 ملنطقة أفريقيا بشأن اإلدارة املتكاملة      ١شـبكة الربامج املواضيعية     

 ألحواض األهنار والبحريات واألحواض اهليدروجيولوجية الدولية

ــال   ــيا وفرتوي أملان
 ومبيا وهاييتوكول

اآللـية العاملـية، النظام     
الوطـين للعلم واالبتكار    

 التكنولوجي

 نشر املعلومات
االستراتيجية الوطنية ملكافحة   . ٢٠٠٢الـتقرير الوطـين لكوبـا لعام        

التصحر واجلفاف، ومواصلة مشروع حوض هنر كاوتو؛ حلقة العمل          
ت يف تعزيز   املـتعددة اجلنسيات بشأن أوجه التآزر والتربة امللحية سامه        

 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب

منغوليا واألطراف من   
 آسيا وأفريقيا

اتفاقـية األمـم املتحدة     
 ملكافحة التصحر

 نشر املعلومات
املؤمتر األقاليمي واالجتماع   . ٢٠٠٢الـتقرير الوطين ملنغوليا لعام      

 أفريقيا ملكافحة التصحر، واالجتماع     -اإلقلـيمي، ومؤمتـر آسيا    
 ملراكـز التنسيق اآلسيويـة التفاقيـة األمم املتحـدة       اإلقلـيمي 

 ملكافحة التصحر

ــلم  اجلامعات العامة ــة للع جلــنة الدول
 والتكنولوجيا

 تيسري احلصول
 -أعمال اإلرشاد الريفي  . ٢٠٠٢التقرير الوطين ألوزبكستان لعام     

ُعرضت اخلربة الدولية من أجل تطبيق التكنولوجيا اهلولندية لزراعة         
 س والتكنولوجيا الصينية لزراعة القطن املغطاة برقائق لدائنية البطاط

 تيسري احلصول جامعة األمم املتحدة تونس
دراسة إفرادية، اإلدارة التقليدية للمياه يف املناطق اجلافة، مقارنة بني          
النظم التقليدية والنظم احلديثة إلدارة املياه وفقا لألمناط االجتماعية         

 )٢٠٠٤(ة، التعاون فيما بني بلدان اجلنوب االقتصادية املتطور
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 التعاون والربط الشبكي -باء 

هـذا الـنهج التعاوين للربط الشبكي ميكن أن ُيستخدم على عدد من املستويات يف برامج العمل دون                   -٣٢
ستجمعات املياه، مثل م(وميكن للبلدان اليت تتقاسم موارد مشتركة ، وشبكات الربامج املواضيعيةاإلقليمية واإلقليمية 
 أو تعـاين من مشاكل مشتركة أن تتعاون لتحقيق جتميع فعال للموارد وأن تنجـز مـا ال               ) وسالسـل اجلـبال   

مثل حمطات  (كما حقق التعاون داخل القطاعات جناحاً يف البلدان األكرب حجماً،           . يســتطيع بلد مبفرده إجنازه    
ظمة حاسوبية مشترك للوصول إىل بيانات السواتل أو مصادر         الـبحوث الزراعية يف خمتلف املناطق، اليت لديها أن        

وتشكل الشبكات آلية فعالة لتجميع وتقاسم املوارد احلكومية، لكنها ميكن أيضاً أن تكون             ). املعلومات التقليدية 
ع من وهذا النو. )٧(نظامـاً لألنشـطة الـيت تدعمها اجلهات املاحنة يتسم بالفعالية والكفاءة بالقياس إىل التكلفة     

الترتيـبات التعاونـية ميكن أن يقدم إسهامات هامة يف جماالت التعليم والتدريب وتطوير البنية األساسية وبناء                 
 :وتتضمن مسات النقل الناجح للتكنولوجيا يف إطار هذا النهج ما يلي. املؤسسات

ركة وأن   هناك ضرورة ألن يكون جلميع املتعاونني أهداف مشت        .األهداف واألساليب املشتركة   -
تعـاجل هـذه األهداف بوضوح يف املعلومات أو التكنولوجيا احملددة اليت سيتقامسها األفراد أو               

توفر معلومات متطورة عن طريق االستشعار عن ُبعد "ولئن كانت الوكاالت الدولية . املؤسسات
 تلبية بالسواتل فمن الضروري أن توفر املعلومات يف صورة مالئمة وأن تركز بدرجة كافية على           

وجيب أن تكون التكنولوجيا ذات مرونة كافية لتحقيق        . االحتياجات احملددة لكل بلد على حدة     
 .النتائج املرجوة عند عدد كبري من مستويات التطور التكنولوجي املختلفة

إن بناء قاعدة من املوظفني املدربني واملتمرسني الذين تدعمهم بنية أساسية . التزام مجيع الشركاء -
وجيب أن  . ية يتطلب استثماراً مالياً جاداً والتزاماً طويل األجل من املوظفني ودعماً مؤسسياً           تقن

. يكون املتعاونون احملتملون على استعداد لاللتزام ببذل جهد متواصل قبل السماح هلم باملشاركة
 .فالربامج تتطلب التزاماً لكي تنجح

جح معاملة مجيع الشركاء على قدم املساواة وعدم        يتطلب التعاون النا  . اهلـيكل اإلداري احملايد    -
ولتاليف هيمنة أي شريك مبفرده على      . هيمـنة أي مـنهم على املوارد أو على اختيار األهداف          

وجيب . املشروع التعاوين يلزم وجود هياكل تتسم بإدارة حمايدة ومستقلة أو بتناوب يف القيادة            
 .ة للمشاركني وتوفري احلماية القانونية هلاأيضاً احلرص على احترام حقوق امللكية الفكري

 الشركاء التغطية

 سبل ووسائل التعزيز
 أمثلة لنقل التكنولوجيا

مـترته ليمبوبو الضخم    
العابر للحدود بني زامبيا    

 وزمبابوي وموزامبيق

االحتــاد الــدويل حلفــظ 
 الطبيعة واملوارد الطبيعية 

  نشر املعلومات
قي التابع لالحتاد  الدويل حلفظ      املكتب اإلقليمي للجنوب األفري   
 تعزيـز استخدام هنج النظم      -الطبـيعة واملـوارد الطبيعـية       

اإليكولوجـية يف إدارة  األراضـي اجلافة من خالل مبادرات           
 )٢٠٠٣(احلفظ عرب احلدود 
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 الشركاء التغطية

 سبل ووسائل التعزيز
 أمثلة لنقل التكنولوجيا

منظمة األمم املتحدة لألغذية     نيجرييا/النيجر
برنامج /اآللية العاملية /والزراعة

مرفق /األمـم املتحدة للبيئة   
 البيئة العاملية

 نشر املعلومات
مـبادرة أحـواض األهنار املشتركة بني النيجر ونيجرييا بشأن        

 ) ٢٠٠٣(تدهور األراضي عرب احلدود 

بلـدان البحر األبيض    
 املتوسط

املركـز العريب لدراسات    
املناطق القاحلة واألراضي   

 االحتاد األورويب/اجلافة

 نشر املعلومات
: لية ملنطقة البحر األبيض املتوسط    مشـروع األراضـي الساح    

تـبادل املعلومـات املـتعلقة باستخدام األراضي بني البلدان          
 )٢٠٠٣(املشاركة وتعزيز اإلدارة التشاركية لنظم األراضي 

ــتراليا،   ــط أس وس
 اجلنوب األفريقي

املركز األسترايل للبحوث   
الزراعـية الدولية، منظمة    
الكمنولث للبحوث العلمية   

 والصناعية

 ر املعلوماتنش
تكنولوجيا االستشعار  . ٢٠٠٢الـتقرير الوطين ألستراليا لعام      

اليت استنبطتها منظمة   ) نظـم التنبؤ بالفيضانات   (عـن بعـد     
الكمنولـث للبحوث العلمية والصناعية من أجل رصد تدهور         
األراضي، مع تعديلها وتقييمها لتحقيق الفعالية يف تقييم تدهور 

تكاملية لتقييم مدى وسبب تدهور األراضي؛ والتكنولوجيات ال 
 املراعي يف األراضي القاحلة

املعهد املركزي لبحوث   
ــة،   ــناطق القاحل امل
جودبـور، راجاستان،   

 اهلند

 نشر املعلومات حكومة اهلند
يف إطار شبكة الربامج    . ٢٠٠٢الـتقرير الوطـين للهند لعام       

ة يف  إدارة احلراجة الزراعية وحفظ الترب    (املواضيعية ملنطقة آسيا    
جيري نشر ) املـناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة     

املعلومـات عـرب اإلنترنت فيما يتعلق مبختلف مناذج احلراجة          
 الزراعية يف املناطق املناخية الزراعية املختلفة

جامعة بوغور الزراعية   
والشــبكة اآلســيوية 
حلفظ التربة يف املناطق    

 االستوائية الرطبة

 نشر املعلومات يسياحكومة إندون
: اإلرشاد الريفي . ٢٠٠٢الـتقرير الوطـين إلندونيسيا لعام       

أنشطة إصالح األحراج واألراضي املنفذة من خالل سلسلة من 
حلقات العمل بشأن املساعدة التقنية؛ تشكل احلكومة املركزية        
واحلكومـة احمللية البيئة التمكينية اليت يكون فيها اجملتمع احمللي          

 رئيسي باالعتماد على اخلرباء الوطنينيالفاعل ال
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 الشركاء التغطية

 سبل ووسائل التعزيز
 أمثلة لنقل التكنولوجيا

اجلمهوريــة العربــية 
السورية، لبنان، تونس

املركـز العريب لدراسات    
املناطق القاحلة واألراضي   

 بلغاريا/اجلافة

 تيسري احلصول
بـرنامج إدارة املياه اجلوفية والتربة يف البلدان العربية ومحايتها          

يا فيما يتعلق   واسـتخدامها على حنو مستدام؛ نقل التكنولوج      
 )٢٠٠١(حبماية موارد التربة واملياه اجلوفية 

االحتــاد الــدويل حلفــظ  عاملية
 الطبيعة واملوارد الطبيعية

 تيسري احلصول
تقدمي اخلربة التقنية  (٢٠٠٢برنامج مبادرة األراضي اجلافة لعام 

إىل األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر من أجل 
 )رامج العمل الوطنيةتنفيذ ورصد ب

 الشراكات بني القطاعني اخلاص والعام �جيم 

يستطيع القطاع اخلاص أن يقدم إسهامات كبرية، حمققة للمنافع املتبادلة يف البحث والتطوير وإنشاء البنية  -٣٣
 : تباينواآلليات اليت ميكن هبا حتقيق ذلك شديدة ال. األساسية بطرق تدعم هنجاً متكامالً إلدارة األراضي

االئتمان املصريف لتطبيق التكنولوجيات املختربة أو استحداث تكنولوجيات جديدة يشكل أداة            )أ( 
والربامج االستثمارية الناجحة القائمة على إقراض      . قويـة لربط االستخدام املستدام لألراضي بالتنمية االقتصادية       

 ؛)٨( رأس املال لدعم نقل التكنولوجيااجملتمعات احمللية والتعاونيات النسائية تبني كيفية توفري

الدعـم املشـترك بـني القطـاعني اخلاص والعام ملعاهد البحث والتطوير من أجل استحداث                 )ب( 
تكنولوجيات أو منتجات جديدة، أو حبث قضايا حمددة هتم القطاع اخلاص، دعم مطبق بالفعل يف عدد كبري من                  

 وهذا النوع من االستثمار اخلاص يسري جنباً إىل جنب مع تنمية األسواق .البلدان املتقدمة ويف بعض البلدان النامية
 ويتوقع أن يزيد مع منو األسواق؛

 ميكن لربامج املنح الدراسية تكوين خربات داخل البلد؛ )ج( 

ميكـن للشركات اليت توفر حوافز إنتاجية أن تساعد على تنمية األسواق مع إتاحة التكنولوجيا               )د( 
وعلى سبيل املثال، فإنه مع شراء منتج معني ميكن أيضاً أن حتصل املدارس والبلديات على . ة والتدريبوتوفري اخلرب

 .حواسيب أو تدريب تقين

وميكن أن تثبت فعالية الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، وال سيما حينما تتبىن الشركات الوطنية                -٣٤
التقرير الوطين لعام (وعلى سبيل املثال، توجد يف أوزبكستان . )٩(ألجلوالدولية أهداف التنمية املستدامة الطويلة ا

مبادرة، تشارك فيها جلنة الدولة للعلم والتكنولوجيا، بشأن إقامة نظام طاقة مشسية مستقل، لبيان مزايا               ) ٢٠٠٢
 .يف جمال هندسة الطاقة على أساس سوقي املنحى. هذه النظم وخصائصها للمستهلكني احملتملني



ICCD/CRIC(3)/7 
Page 19 

  املؤسسات الصغرية احلجم بوصفها جهات حافزة لنقل التكنولوجيا- دال

ركـزت حكومات ومنظمات إمنائية كثرية على تعزيز املؤسسات الصغرية احلجم كوسيلة للتشجيع على        -٣٥
وينظر إىل تعزيز املؤسسات الصغرية احلجم، وبصفة خاصة املؤسسات         . توسيع نطاق املشاركة يف القطاع اخلاص     

ففي أفريقيا تبني بوضوح وجود قدرة إبداعية . يف القطاع غري الرمسي، على أنه هنج سليم للتنمية املستدامة        العاملة  
وللمؤسسات الصغرية احلجم خصائص تربر تعزيزها يف أي استراتيجية         . كـبرية  يف إنشاء املؤسسات مبوارد دنيا       

، وتفضي إىل زيادة مشاركة السكان فهـي توفـر فرص عمل مبستويات استثمار منخفضة لكل وظيفة          . إمنائـية 
األصليني يف االقتصاد، وتستخدم املوارد احمللية بصفة رئيسية، وتروج الستنباط التكنولوجيات احمللية واستخدامها، 

 .وتوفر التدريب على اكتساب املهارات بتكلفة منخفضة بالنسبة للمجتمع

اجه مشاكل منقطعة النظري تؤثر يف منوها ورحبيتها        ومن املسلم به عموما أن املؤسسات الصغرية احلجم تو         -٣٦
ولكثري من هذه املشاكل تأثريات بالنسبة لنقل       . وتقلـص بالتايل قدرهتا على املسامهة بفعالية يف التنمية املستدامة         

 فعدم توافر إمكانية احلصول على االئتمان أمر يشار إليه على نطاق عاملي تقريبا باعتباره مشكلة              . التكنولوجـيا 
ويؤثر هذا على خيارات التكنولوجيا بتقييـد عـدد البدائل اليت ميكن          . رئيسية تواجه املؤسسات الصغرية احلجم    

 .النظر فيها

وقد تستخدم مؤسسات صغرية احلجم كثرية تكنولوجيا غري مالئمة ألهنا التكنولوجيا الوحيدة اليت ميكنها  -٣٧
وعالوة على  .  هام، وبصفة خاصة يف بلدان أفريقية عديدة       حتمـل تكلفتها، ومع ذلك يضطلع هذا القطاع بدور        

ذلك تشكل احلاجة إىل املعلومات عن التكنولوجيات املالئمة يف احلاالت املتعلقة بتدهور األراضي أو القصور يف                
وقد لوحظ أن التكنولوجيات اليت تستخدمها      . املهـارات اإلداريـة والتقنية بعض العوائق اليت يلزم التصدي هلا          

ملؤسسـات الصـغرية احلجـم يف البلدان النامية قد تكون غري مالئمة أيضا، وخاصة عندما ُتختار على أساس                   ا
 .معلومات غري كافية وتقييم يفتقر إىل الكفاءة

 برامج التدريب املوجه والدعم التكنولوجي -هاء 

اإلنتاج املستدام لألغذية يف    متثل االستخدامات غري املستدامة لألراضي أحد أخطر التهديدات اليت تواجه            -٣٨
وتطبيق التكنولوجيا املوجهة إىل هدف حمدد ميكن أن يساعد على إزالة      . معظم األراضي اإلنتاجية احلدية يف العامل     

والتكامل الفعال ألنشطة   . العقـبة الرئيسـية أمام التخطيط لالستخدام املستدام لألراضي، وهي نقص املعلومات           
 قد يعوقه على مستوى القرى، على سبيل املثال، نقص يف املعلومات الالزمة، وميكن التخطيط الستخدام األراضي

زيـادة فعالـية هذا التخطيط عن طريق الربامج احمللية للتدريب على مجع البيانات وتقييمها، مع توفري األدوات                  
 .والتكنولوجيا املالئمة
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 الشركاء التغطية

 سبل ووسائل التعزيز
 جياأمثلة لنقل التكنولو

ــية   ــة العربـ اجلمهوريـ
 املغرب/تونس/لبنان/السورية

املركـز العريب لدراسات    
املناطق القاحلة واألراضي   

 بلغاريا/اجلافة

 نشر املعلومات
بـرنامج إدارة محاية املياه اجلوفية وموارد التربة يف املنطقة          

ى حنو مستدام؛ نشر الدراية التقنية      العربـية واستخدامها عل   
 )٢٠٠٣( لتدريبية وإذكاء الوعي من خالل الدورات ا

املركـز العريب لدراسات     والية ورقلة، اجلزائر
املناطق القاحلة واألراضي   

الصندوق الدويل  /اجلافـة 
الدائـرة /للتنمية الزراعية  

 الوطنية للبحوث الزراعية

 تيسري احلصول
 تنفيذ نقل التكنولوجيا يف استخدام املاء     -املشـروع الرائد    
 )٢٠٠٣( مشال أفريقيا امللحي األخضم يف

 مـزارع يف مرتفعات     ٣٠٠
بـرنامج الزراعة   /فـيجي 

اإلقلـيمي ملـنطقة احمليط     
 اهلادئ

الوكالة /حكومـة فيجي   
ــتعاون  ــية للـ األملانـ

اجمللــس الــدويل /الــتقين
لــــــبحوث وإدارة 

شبكة باسيفيكالند /التربة
(Pacificland Network) 

 تيسري احلصول
راجة الزراعية  احل. ٢٠٠٢الـتقرير الوطـين لفـيجي لعام        

اإلرشـاد الزراعي بشأن منع فقدان التربة؛ إجراء        /الريفـية 
حبـوث بشـأن األصـناف الشـجرية البقولية مع إجراء           
اختـبارات يف التربة احلمضية على األنواع احملسنة خلصوبة         
الـتربة؛ تكيـيف التكنولوجيات لتلبية احتياجات احلفظ        

جنيـل واالحتـياجات االقتصـادية؛ حتقيق فعالية عشب        
اهلـنـد واألنانـاس بتضمني األنواع الشجريـة البقولية        

 واملثبتـة للنيتروجني

املزارعون والشباب وغريهم   
مـن أصحاب املصلحة يف     

قسـم استخدام   . فـيجي 
األراضـي بـإدارة ختطيط     
وتنمية موارد األرض، شعبة    
الـبحوث واإلرشاد بوزارة    
الـزراعة ومصايد األمساك    

وزارة الــزراعة /والغابــات
والسـكر وإعادة التوطني    

 الريفي، وزارات أخرى

مؤسسـة سكان جنوب    
احملـيط اهلـادئ، جامعة     
جـنوب احملـيط اهلادئ،     
 الصندوق العاملي للطبيعة

 تيسري احلصول
اإلرشاد الريفي  . ٢٠٠٢الـتقرير الوطـين لفـيجي لعام        

والتوعـية والتدريـب يف جماالت تدهور األراضي ونشر         
ت املستدامة املنخفضة التكلفة    املعلومات ونقل التكنولوجيا  
 إلدارة أراضي املنحدرات
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 الشركاء التغطية

 سبل ووسائل التعزيز
 جياأمثلة لنقل التكنولو

املركـز العريب لدراسات     الدول العربية
املناطق القاحلة واألراضي   

معهد علوم  (بلغاريا  /اجلافة
 )األرض يف أملانيا

 تيسري احلصول
املـبادئ التوجيهية خبصوص    /حلقـة العمـل التدريبـية     

ئط تلوث   تعـرض التربة واملاء للتلوث؛ خرا      -السياسـات 
 )٢٠٠٣(التربة واملاء بالفلزات الثقيلة والنيترات 

كينيا وبوركينا فاسو وتشاد    
والسودان والنيجر والسنغال

مـنظمة األمـم املتحدة     
 لألغذية والزراعة

 توفري أحوال وحوافز األسواق احمللية
دعم األمن  ": عملـية أشجار السنط   "املشـروع املـيداين     

هور التربة يف البلدان املنتجة     الغذائي، ومكافحة الفقر، وتد   
 )٢٠٠٤(للصمغ والراتينج 

 االستثمار العام املباشر يف محاية املوارد -واو 

إن وقـف االستخدامات غري املستدامة لألرض قبل أن تؤدي إىل تدهور دائم للطاقة احلملية لألرض قد                  -٣٩
لتدهور األراضي احلدية عواقب على املناطق      و. يتطلب قيام القطاع العام بتعزيز االستخدامات املستدامة لألرض       

املأهولة بالسكان واألراضي اإلنتاجية ولذلك كثرياً ما تضطلع احلكومات باستثمارات كبرية يف املناطق احلدية من   
الناحية االقتصادية وعلى سبيل املثال فإن حكومات هولندا قامت عرب القرون باستثمارات ضخمة يف جمال البينية                

للسدود والقنوات، وهي استثمارات توفر احلماية للمدن واملناطق الزراعية البعيدة عن املواقع اليت متت              األساسية  
 .فيها فعالً

وباملـثل، دعمـت احلكومة الصينية برامج غرس األشجار على نطاق واسع يف املناطق شبه القاحلة ملنع                  -٤٠
وميكن .  يف املناطق احلضرية الرئيسية الواقعة يف الشرقالتعرية الرحيية والعواصف الرملية اليت تسبب مشاكل خطرية

حلوافـز السياسات الزراعية املالئمة أن تساعد على تأمني مدخالت كافية من املوارد يف املناطق احلدية مبا يسمح            
اعدة وقد تكون هذه احلوافز ضرورية أيضاً للمس. باملمارسات الزراعية املستدامة، بدالً من استمرار تدهور األرض

عـلى االنتقال من املمارسات الزراعية غري املستدامة إىل األساليب املستدامة اليت ستصبح معتمدة على نفسها يف                 
واالستثمارات املباشرة يف استخدامات حمددة لألرض من أجل دعم اقتصادات املناطق احلدية قد توفر              . هناية األمر 

 .دام لألرض تتسم بالفعالية باملقارنة بالتكلفةحلوالً للمشاكل النامجة عن االستخدام غري املست

وهـناك نوع آخر من االستثمار العام هو إنشاء مؤسسات البحوث للتصدي للمشاكل اخلاصة باملناطق                -٤١
وعندما تقام هذه . احلدية، مثل القضايا املتعلقة بالزراعة املستدامة، واحلراجة، والتعدين، واستخدام املوارد األخرى

.  املناطق احلدية أيضاً فإهنا تستطيع كذلك أن تسهم يف تطوير التعليم احمللي والبنية األساسية احمللية               املؤسسات يف 
وهـذا النوع من االستثمار العام املباشر مهم بشكل خاص يف احلاالت اليت تكون فيها احللول السوقية القصرية                  

ويوجد مثال وثيق الصلة بذلك يف . )١٠(ام األرضاألجل احملركة للقطاع اخلاص غري مالئمة ملعاجلة مشاكل استخد        



ICCD/CRIC(3)/7 
Page 22 

 

الصني حيث افُتتح مركز دويل جديد للتدريب على مكافحة التصحر يف بيجني هدفه األساسي توفري فرص للتبادل 
ويف هذا اجلهد . وبناء القدرات عرب احملدود للخرباء املتوفرين على استنباط حلول ملشاكل اإلدارة املستدامة لألرض

 تسعى األكادميية الصينية للحراجة وأمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر إىل تعزيز قدرة البلدان               املشـترك 
. األطـراف املتأثرة على التصدي بفعالية للتهديدات اليت يسببها كل من التصحر وتدهور األراضي وقضايا الفقر               

 التنوع وتتضمن حلقات العمل الدولية ومشاريع       واألنشطة اليت سُتنظم عن طريق املركز الدويل للتدريب شديدة        
البحث املتعددة األطراف واحللقات الدراسية لتجميع املعارف، اليت يشارك فيها أصحاب املصلحة من مجيع املناطق 

وسيكون التدريب يف جماالت أنواع احملاصيل املقاومة للجفاف والتقنيات الواعدة حلفظ التربة       . املـتأثرة بالتصحر  
 . لى مقررات املنهاج التدرييب أولويةضمن أع

 الشركاء التغطية

 سبل ووسائل التعزيز
 أمثلة لنقل التكنولوجيا

حكومة الواليات املتحدة    منغوليا
وكالة السبتيني  /األمريكية

 للتنمية واإلغاثة

 تيسري التعاون التكنولوجي من خالل املساعدة املالية
 ٢ ٥٠٠توزيعمت  . ٢٠٠٢الـتقرير الوطـين ملنغولـيا لعام        

يف " حدائق زراعية  "١٠كيلوغرام من اخلضر والزهور على      
مثانـية أقالـيم مع اشتراط السداد؛ كما جرى توزيع عدد           
يدوية، ومعدات للري على نطاق صغري، وأصناف أخرى من 
بينها جرارات مع حماريث، وآلة القتالع درنات البطاطس،        

 وآلة حصاد

بلدان أفريقية عديدة  للتنمية  املصـرف العريب  
املركز العربـي  )/أفريقيا(

لدراسات املناطق القاحلة   
 واألراضي اجلافة

 تيسري التعاون التكنولوجي من خالل املساعدة املالية
نقل التكنولوجيا بشأن ممارسات الري،     : املشـروع امليداين  

أنسـب نظـم الـري والتخصـيب، رصد امللوحة احلقلية           
 )٢٠٠٤(باستخدام أجهزة كهرمغناطيسية 

 ختصيص املوارد املالية كحوافز -زاي 

ميكن تعزيز األخذ مبمارسات اإلدارة املستدامة لألراضي والتكنولوجيات الفعالة للمعاجلة وإعادة التدوير             -٤٢
وذلك بتقدمي حوافز مالية، مثل النفاذ التفضيلي إىل األسواق والضرائب أو الرسوم املخفضة واالئتمان املنخفض                

ومثة مبادرة اختذها برنامج األغذية العاملي والصندوق الدويل . شركات اليت تأخذ هبذه التكنولوجياتالتكلفة، إىل ال
، هي صندوق أنشطة التأهب للكوارث، تظهر بوضوح حدوث تعاون          ٢٠٠٣للتنمـية الزراعـية يف كينيا عام        

اه، وتزويد اجملتمعات الرعوية تكنولوجي ممتد من خالل استخدام صندوق نقدي للمشاريع اخلاصة حبفظ التربة واملي
واسُتخدمت املساعدة الغذائية   . )١١(احمللية بالتكنولوجيات واألدوات اجلديدة، وتوفري سبل جديدة لكسب الرزق        

 .لتكملة املدخالت التقنية واملوارد املالية
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 تدابري السياسات التمكينية -حاء 

ستويات على استعراض السياسات وتقييمها ضرورية      إن حتسني قدرة أجهزة اختاذ القرارات على مجيع امل         -٤٣
ويتطلب التقييم الفعال للسياسات    . عـند وضـع خطـة متكاملة الستخدام األراضي ألغراض التنمية املستدامة           

معلومـات دقيقة عن األحوال الراهنة لألراضي وعن قدرة األراضي على تلبية احتياجات اجملتمع املستقبلية مبا يف                 
راعي ومصادر الطاقة واملوارد املعدنية وإمدادات املياه النقية والوافرة، واألحياء الربية وحفظها،      ذلـك اإلنتاج الز   

وقد ترى البلدان األطراف أن من املفيد اعتماد تدابري سياساتية وتنظيمية مالئمة لتأمني             . والـترويح والسـياحة   
كما ستجري هتيئة هذه التدابري لتحقيق مجلة       . يةاإلدارة املسـتدامة لألراضي واالستخدام املستدام للموارد الطبيع       

أمـور مـن بينها ضمان كفاءة معاجلة املنتجات الزراعية واحلرجية وإعادة تدويرها، وإصدار الشهادات اخلاصة                
وميكن أن يؤدي هذا إىل حتسني نقل تكنولوجيات املمارسات املستدامة،          . باملنتجات، وتنظيم عدد من الصناعات    

ومن شأن اللوائح املنظمة لتعزيز تغطية املناطق . )١٢(اعية الوفرية الغلة، وتكنولوجيات املعاجلة الفعالةواحملاصيل الزر
ويرد فيما يلي عدد قليل     . احملمـية أن تضمن نقل ممارسات مناسبة إلدارة املناطق احملمية واألخذ هبذه املمارسات            

 .فقط من األمثلة املتوافرة يف هذا الصدد

 ءالشركا التغطية

 سبل ووسائل التعزيز
 أمثلة لنقل التكنولوجيا

ــر،  تونــس، اجلزائ
السودان، اجلماهريية  
العربية الليبية، مصر،   

 موريتانيا

ــية  ــنظمة العرب امل
 للتنمية الزراعية

 نشر املعلومات
 وضع قواعد وأنظمة الستخدام     -حلقـة العمل بشأن السياسات      

 )٢٠٠٠(موارد املياه العربية وتنميتها 

ــية  ر، املغرباجلزائ ــنظمة العرب امل
 للتنمية الزراعية

 نشر املعلومات
حلقـة العمل بشأن تنسيق وتطوير السياسات واألنظمة اخلاصة حبماية          

 )٢٠٠٢(وتنمية موارد املراعي واألحراج يف املنطقة العربية 

ــا  ــرتفعات فوت م
 جالون

منظمة األمم املتحدة   
/ لألغذيـة والزراعة  
/ مرفق البيئة العاملية  

 لية العامليةاآل

 نشر املعلومات
القانوين إلدارة   العنصر   -التنمـية اإلقليمـية ملرتفعات فوتا جالون        

 بشأن التنمية املتكاملة على     مـوارد املياه املشتركة وعدد من األنشطة      
 )٢٠٠٣(املستوى احمللي 

 تيسري احلصول حكومة إندونيسيا التشريعات الوطنية
 -اإلطار القانوين التمكيين    . ٢٠٠٢ الـتقرير الوطـين إلندونيسيا لعام     

؛ تركز السياسة على استكشاف     ١٩٩٨سياسـة إدارة املـياه اجلوفية،       
املوارد، والرصد، واحلماية، واالستدامة ومراقبة اجلودة، والتنمية، وحتديد 
األولويات، واألنظمة والرقابة، والتشريع والترتيبات املؤسسية، والبحث       

 ، والتوعية، ومشاركة القطاع اخلاصوالتطوير ونقل التكنولوجيا
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 ءالشركا التغطية

 سبل ووسائل التعزيز
 أمثلة لنقل التكنولوجيا

واليات برنامبوكو  
وسـيارا وبياوي   
وريـو غراند دو    

 نورت وبارايبا

 تيسري التعاون التكنولوجي من خالل املساعدة املالية حكومة الربازيل
 إضفاء  -اإلطار القانوين   . ٢٠٠٢الـتقرير الوطـين للربازيل لعام       

ن مكافحة التصحر؛   الصبغة املؤسسية على سياسات الواليات بشأ     
 الوسائل الفعالة للحصول على املوارد والتعاون وإقامة الشراكات

 املناطق  -عاملـية   
ــبه  ــة وش القاحل
القاحلة واجلافـة  

 شبه الرطبة

االحتاد الدويل حلفظ  
الطبـيعة واملوارد   

اتفاقيــة /الطبيعية
ــتحدة  ــم امل األم

 ملكافحة التصحر

 توسيع نطاق التعاون التكنولوجي
نشر املبادئ التوجيهية السياساتية، الصناعات االستخراجية      /إصدار

. التخطيط البيئي واإلدارة البيئية   : يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة    
القضـايا واملشـاكل املرتبطة بالصناعات االستخراجية يف املناطق         

 )٢٠٠٣(القاحلة وشبه القاحلة 

 طرق الرصد والتحقق وإصدار الشهادات -طاء 

 أهـم ُنهج تعزيز مصداقية نقل التكنولوجيات واملشاريع امليدانية استنباط ونقل منهجيات للرصد              مـن  -٤٤
وقد يكون من الضروري وضع ترتيبات مؤسسية ذات مصداقية للرصد والتحقق يف املشاريع             . والقياس والتحقق 

 .امليدانية الرامية إىل مكافحة التصحر والتخفيف من آثار اجلفاف

 اءالشرك التغطية

 سبل ووسائل التعزيز
 أمثلة لنقل التكنولوجيا

املـنظمة األفريقـية لرسم      عموم أفريقيا
اخلـرائط واالستشعار عن    
بعـد، اجلزائـر العاصمة،     

 اجلزائر

 نشر املعلومات
 ملنطقة أفريقيا بشأن الرصد ٤شـبكة الربامج املواضيعية    

اإليكولوجــي، ورســم خــرائط املــوارد الطبيعــية، 
 عد، ونظم اإلنذار املبكرواالستشعار عن ب

مـنظمة األمـم املتحدة      السنغال
مشروع /لألغذية والزراعة 

تقيـيم تدهور األراضي    
مركز املتابعـة  /اجلافـة

 اإليكولوجية

 تيسري احلصول

املشـروع اإليضـاحي الـرائد بشـأن النهج املتكامل          
 االقتصادية  -للقياسات الفيزيائية األحيائية واالجتماعية     

عـة للتصـحر وتأثري التصحر باستخدام       للعوامـل الداف  
تقنـيات تقييم سريع وقياس ميداين مكيفة مع القدرات         

 )٢٠٠٢(األفريقية واألحوال احمللية 
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 اءالشرك التغطية

 سبل ووسائل التعزيز
 أمثلة لنقل التكنولوجيا

مـنظمة األمـم املتحدة      السنغال، عموم أفريقيا
برنامج /لألغذية والزراعة 
 األمم املتحدة للبيئة

 تيسري احلصول
 منطقة أفريقيا   حلقة عمل الشبكة العاملية للغطاء األرضي يف      

 )٢٠٠٣(بشأن حتقيق توافق نظم تصنيف الغطاء األرضي 

مـنظمة األمـم املتحدة      تايلند، عموم آسيا
برنامج /لألغذية والزراعة 
 األمم املتحدة للبيئة

 تيسري احلصول
حلقـة عمل الشبكة العاملية للغطاء األرضي يف منطقة آسيا          

 )٢٠٠٣(بشأن حتقيق توافق نظم تصنيف الغطاء األرضي 

ــية   ــة العرب اجلماهريي
/األردن/الــيمن/الليبــية

ــية   ــة العرب اجلمهوري
 السورية

املركـز العريب لدراسات    
املناطق القاحلة واألراضي   

برنامج األمـم  /اجلافــة 
 املتحدة للبيئة

 تيسري احلصول
رسم خرائط التربة والتضاريس يف الدول العربية من أجل 

 )٢٠٠٣(استخدام األرض على حنو مالئم 

 التوعية والتعليم وبناء القدرات من أجل استنباط التكنولوجيا ونقلها واستيعاهبا -ياء 

من الضروري توعية خمتلف أصحاب املصلحة، مبن فيهم اجملتمعات احمللية، واملنظمات غري احلكومية وعامة  -٤٥
فاجلماهري الواعية  . وجيا ونقلها ونشرها  اجلماهري، كيما تتوافر بيئة متكينية يتسىن يف نطاقها تيسري استنباط التكنول          

. أكـثر استعدادا من غريها لتقبل تدابري التصدي لتدهور األراضي ولألخذ مبمارسات اإلدارة املستدامة لألراضي              
ومـن املهـم بالقدر نفسه بناء القدرات الالزمة على مجيع املستويات، الفردية واملؤسسية واجلهازية، بغية توفري                 

 . ة للتكنولوجيا املالئمةاألوضاع احلافز

 الشركاء التغطية

 سبل ووسائل التعزيز
 أمثلة لنقل التكنولوجيا

 /املغرب/تونس/اجلزائـر 
اجلماهريية العربية   /مصر
 السودان/جيبويت/الليبية

ــية للتنمــية  املــنظمة العرب
 الزراعية

 نشر املعلومات
املؤمتـر الـدويل بشأن الزراعة املستدامة والبيئة يف         

 )٢٠٠٢(لعربية املنطقة ا

مكتب /منظمة الوحدة األفريقية   عموم أفريقيا
الـبلدان األفريقـية للموارد     

 احليوانية، نريويب، كينيا

 نشر املعلومات
 ملنطقـة أفريقيـا بشأن    ٣شبكة الربامج املواضيعية    

االستخـدام الرشيـد للمراعـي وتعزيـز تنميـة     
 احملاصيل العلفية
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 الشركاء التغطية

 سبل ووسائل التعزيز
 أمثلة لنقل التكنولوجيا

ظمة األمم املتحدة لألغذية    مـن   األراضي اجلافة-عاملية 
مؤمتر القمة العاملي   /والـزراعة 

 للتنمية املستدامة

 نشر املعلومات
حنو سبل  : منشور منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة     

 )٢٠٠٢(مستدامة لكسب الرزق يف األراضي اجلافة 

املكتـب اإلقلـيمي لالحتاد       األراضي اجلافة-عاملية 
وارد الدويل حلفظ الطبيعة وامل   

 الطبيعية يف أمريكا الوسطى

 نشر املعلومات
نشـر منشور االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة       /إصـدار 

نوع اجلنس يف إدارة األراضي     : واملـوارد الطبيعـية   
 إدماج االعتبار اخلاص بنوع اجلنس يف إدارة     -اجلافة  

األراضـي اجلافـة هبدف التخفيف من حدة الفقر         
 )٢٠٠٣(وحفظ التنوع البيولوجي 

املعهـد اللبناين للبحوث    
الزراعية واملركز الدويل    
للــبحوث الزراعــية يف 
املـناطق اجلافة، بالتعاون    
مع املعهد الدويل للموارد    
الوراثـية النباتية واملركز    
العريب لدراسات املناطق   
القاحلة واألراضي اجلافة   
واجلامعـة األمريكية يف    
بريوت، واملركز الوطين   

 لالستشعار عن بعد 

ت لبنان واجلمهورية   حكومـا 
ــورية واألردن   ــية الس العرب

 والسلطة الفلسطينية

 نشر املعلومات
اإلرشاد . ٢٠٠٢الـتقرير الوطـين للبـنان لعـام         

 استحداث واختبار آليات وتقنيات موقعية -الزراعي 
وزراعية حلفظ التنوع البيولوجي الزراعي واستخدامه  
عـلى حنـو مسـتدام، املمارسـات البديلة اخلاصة      

سـتخدام األراضي، وإذكاء الوعي بأمهية احملاصيل       با
األصلية وبناء القدرات، وتعديل التشريعات وحقوق      
استخدام األراضي من أجل تعزيز التنوع البيولوجي       
الـزراعي، وتعزيز حفظ وصون األنواع الربية ذات        

 القرابة واألنواع الزراعية األصلية

معــاهد الــبحوث  
الزراعية، املناطق الريفية

 نشر املعلومات كومة الصنيح
 ١٠٠يتوجه  . ٢٠٠٢الـتقرير الوطـين للصني لعام       

أخصـائي علمي وتكنولوجي من الربنامج احلكومي       
حلقات عمل إرشادية على    . إىل املـناطق الريفـية    

مسـتوى القـرى لتقدمي اخلدمات التكنولوجية بغية        
زيادة احملتوى العلمي والتكنولوجي ملكافحة التصحر؛ 

ت العلمـية والتكنولوجية إىل قوى      نقـل املـنجزا   
 اإلنتاجية العملية
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 الشركاء التغطية

 سبل ووسائل التعزيز
 أمثلة لنقل التكنولوجيا

جمتمعـات املرتفعـات 
 يف لوزون

اجمللس الدويل لبحوث وإدارة    
 التربة

 تيسري احلصول
املشروع . ٢٠٠٢الـتقرير الوطـين للفلـبني لعام        

 إدارة وإصالح أراضي التالل املتدهورة يف       -امليداين  
لتكنولوجيات الفلبني؛ اإلرشاد الزراعي لتعزيز حفظ ا    
 الزراعية من خالل أخذ املزارعني هبا

منظمة األمم املتحدة لألغذية      األراضي اجلافة-عاملية 
 والزراعة

 تيسري احلصول
األمن الغذائي والتنمية املستدامة ومكافحة     : نشر/إصدار

 )٢٠٠٣( مناظري لألراضي اجلافة -التصحر 

 لألغذية  منظمة األمم املتحدة    األراضي اجلافة-عاملية 
 والزراعة

 

 تيسري احلصول
نـوع اجلنس والتنمية املستدامة يف      "نشـر   /إصـدار 

 )٢٠٠٣" (حتليل للخربات امليدانية: األراضي اجلافة

 تيسري احلصول جامعة األمم املتحدة تونس، الصني
الربنامج املشترك لدرجة املاجستري، اإلدارة املتكاملة      

 )٢٠٠٢(لألراضي اجلافة 

اد الدويل حلفظ الطبيعة    االحت عاملية
واملـوارد الطبيعية والوزارة    

 األملانية للتعاون اإلمنائي

 تيسري احلصول
تعزيز االستدامة االجتماعية يف أنشطة مكافحة التصحر       

منشور عن التجارب املكثفة للُنهج واستنباط      ): ٢٠٠٣(
الوسائل الالزمة بغية حتسني مشاركة اجملتمعات الشعبية       

 ة التصحر يف أنشطة مكافح

 تيسري احلصول برنامج األمم املتحدة للبيئة عاملية
 على قرص متراص ذي ذاكرة قراءة       -قاعدة بيانات   

 بشـأن مكافحة التصحر، جتميع لقصص       -فقـط   
 )٢٠٠٣(النجاح 

ــية  ــدارس -عامل  امل
االبتدائـية يف البلدان    

 املتأثرة

منظمة األمم املتحدة للتربية    
) اليونسكو(والعلم والثقافة   

وأمانة اتفاقية األمم املتحدة    
 ملكافحة التصحر

 تيسري احلصول
جمموعة اليونسكـو للمـواد التعليمية فـي جمـال      

اثنتا عشرة دراسة إفرادية متعـددة : مكافحة التصحر
 )٢٠٠٣(اللغات 
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 الشركاء التغطية

 سبل ووسائل التعزيز
 أمثلة لنقل التكنولوجيا

املركـز العـريب لدراسات      الدول العربية
املـناطق القاحلـة واألراضي     

ة الصندوق الدويل للتنمي  /اجلافة
الوكالة األملانية  /بلغاريا/الزراعية

 للتعاون التقين

 تيسري احلصول
نشـر قصص النجاح بشأن إصالح املراعي       /جتمـيع 

املتدهورة، وحفظ التربة واملياه، واستخدام األراضي      
 )٢٠٠٣(احلدية 

الـبلدان املشتركة يف    
مبادرة إدارة األراضي   

 واملياه األفريقية

اللجنة الدائمة  /معهد الساحل 
 ملشتركة بني الدول ملكافحةا

الساحل اجلفـاف يف مـنطقة      
 )باماكو، مايل(

 تيسري احلصول
 ملنطقة أفريقيا بشأن تعزيز ٢شبكة الربامج املواضيعية 

 احلراجة الزراعية وحفظ التربة

منظمة األمم املتحدة لألغذية     عاملية
 والزراعة

 تيسري التعاون التكنولوجي من خالل املساعدة املالية
يـع قـرص مـتراص ذي ذاكرة قراءة فقط عن           توز

 مؤسسة يف   ٣١٥التصحر وحواسيب شخصية على     
 ) ٢٠٠٣( بلداً ٥٦

ــناطق  ــات يف امل الغاب
 اجلافة يف أفريقيا

مصـلحة الغابـات مبنظمة     
 األغذية والزراعة

 توسيع نطاق التعاون التكنولوجي
 :نشر املبادئ التوجيهية السياساتية/إصدار

لتقييم وقياس معايري ومؤشرات مبادئ توجيهية عملية 
اإلدارة املسـتدامة للغابات يف املناطق اجلافة بالبلدان        

 )٢٠٠٣(األفريقية 

موجـز االسـتنتاجات والتوصيات ذات الصلة اليت         -خامساً 
خلـص إليها الفريقان العامالن املخصصان للمعارف       

 التقليدية والتابعان للجنة العلم والتكنولوجيا

عمال السابقة اليت اضطلع هبا الفريقان املخصصان للمعارف التكنولوجية والتابعان للجنة           على أساس األ   -٤٦
 .العلم والتكنولوجيا قُدم عدد من التوصيات خبصوص نقل التكنولوجيا على املستويني الوطين ودون اإلقليمي لتنفيذه

ناطق ذات األحوال الفيزيائية    ينبغي أن ينفذ، يف األراضي شبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة يف امل            )أ( 
املـتماثلة، نقل تقنيات إنشاء نظم أحزمة احلماية الضيقة اليت اسُتنبطت يف إقليمي كزينجيانغ وغانسو القاحلني                

 وتؤدي دورا كبريا يف وقاية األراضي الزراعية من املخاطر الرحيية والكوارث الرملية؛
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املواد الكيميائية لتثبيت الرمال /احلصى/مهاد الطنيينبغي إدخال ممارسات استخدام ألواح القش و )ب( 
املـنجرفة يف مناطق مستجمعات املياه ذات الرواسب الطفالية ويف مناطق التالل من أجل إعادة زراعة مساحات                 

 املناظر الطبيعية املنحتة حيث الرياح السائدة متواترة اهلبوب ومصدر الرمال وفري وفقدان التربة واملاء خطري؛

ينـبغي أن جيـري، يف مناطق السهوب الصحراوية حيث يوجد خطر حدوث تصحر يف مناطق     )ج( 
الشرق األقصى ووسط آسيا وشرق أفريقيا وأمريكا اجلنوبية، التوسع يف تكنولوجيات إنشاء املزارع األحيائية يف               

 قاحلة واجلافة شبه الرطبة؛مناطق السهوب أو املراعي، اليت استهلت للحفاظ على املراعي املرهقة يف املناطق شبه ال

ينبغي الترويج، يف املناطق املتأثرة مبشاكل تدهور املراعي وحتات التربة، لتطبيق ممارسات حفظ              )د( 
التربة ونظم مجع مياه اجلريان السطحي وحراثة املدرجات املعمول هبا يف أماكن مستجمعات املياه مبناطق الرواسب 

 ال الزاحفة؛الطفالية والتالل اليت تواجه الرم

ينبغي التشجيع على تطويع الطاقة اليت تولدها الطواحني اهلوائية والطاقة الشمسية يف املناطق اليت      )ه( 
تواجـه نقصـا يف احلطـب والفحم والغاز، كما ينبغي تنفيذ احلماية بالسياجات السلكية يف احملميات القاحلة                  

 باحليوانات؛وحمميات التنوع البيولوجي املوجودة يف مناطق مكتظة 

ينـبغي اعـتماد تقنيات البذر اجلوي لتثبيت الرمال النقالة وإعادة زراعة التالل ذات الرواسب           )و( 
الطفالـية السيلية اعتمادا واسع النطاق يف مناطق السهوب املرهقة املراعي من أجل إنشاء مزارع العلف، وتربية                 

 تكوين النظم اإليكولوجية املنقطعة يف البلدان املتسمة        احلـيوانات على أساس مستويات اإليواء والتغذية، وإعادة       
 بوجود مشاكل كثبان رملية متحركة ورمال نقالة؛

ينبغي أن تطبق على أساس جترييب، يف األراضي القاحلة احلديثة التنمية يف الواحات أو على امتداد  )ز( 
م، احلراجة الزراعية، اليت مورست      مل ٥٠٠ و ٣٥٠أطراف الصحارى حيث تتراوح الكمية السنوية لألمطار بني         

بنجاح يف مناطق الصني الواقعة مشايل السهل األوسط لتخصيب التربة وحتسني األراضي الزراعية، وهنج استخدام               
 املخصبات الزراعية املتبع يف الربازيل؛

أو يف  ينبغي إدخال املمارسات املعمول هبا لتعزيز مجع مياه اجلريان السطحي عند سفوح اجلبال               )ح( 
التالل السفحية إىل مناطق الرواسب الطفالية من أجل إدارة مناطق مستجمعات املياه واألهنار املومسية واملنخفضات 

 اليت يوجد فيها حتريج باستخدام مياه اجلريان السطحي؛

دان اليت كما أوصى فريقا خرباء املعارف التقليدية بإدخال التكنولوجيات احلديثة التالية، وخاصة يف البل -٤٧
 :لديها برامج منشأة للتعاون الدويل واإلقليمي مع شركاء آخرين وبلدان متقدمة

تقنيات االقتصاد يف استهالك املاء، مثل نظم الري بالرش والري بالتنقيط والري الصغري النقط               )أ( 
 والتخصيب؛

 زراعة الدفيئة وإدخال النباتات الرائدة واستخدامها يف زراعة األحراج ؛ )ب( 



ICCD/CRIC(3)/7 
Page 30 

 

تنمـية الطاقـة الشمسية، واستغالل مزارع الغاز األحيائي والغازات لتجنب مجع احلطب هنبا،               )ج( 
 التدفئة؛/وابتكار تسهيالت للطبخ

 ميكنة التحريج وحصاد علف املراعي؛ )د( 

  املواد االصطناعية اجلديدة لتخصيب التربة واالحتفاظ بالرطوبة يف التربة الرملية؛ )ه( 

نات التربة احلديثة االستنباط إىل املناطق احملدودة التهطال، وبصفة خاصة املساحات           إدخال حمس  )و( 
 القاحلة واملفرطة القحولة يف مناطق مشال غرب الصني، ودول الساحل، وغرب آسيا، والشرق األوسط؛

هر األصفر نقل املواد الكيميائية احلديثة االستنباط إلطالق املاء وحفظه إىل أحواض هنر النيل والن            )ز( 
وهنـر يانغـتز، ووادي أمدايا، وبلدان اخلليج العريب، ومنطقيت الساحل ومشال أفريقيا، من أجل غرس األشجار                 

 وحتسني املناظر الطبيعية على نطاق واسع؛

مواصلة الترويج الستخدام املواد الكيميائية املولدة للجذور بغية حتسني جودة الشتالت، وتوسيع  )ح( 
 .طية بالنباتات، والتوسع يف الزراعة على أساس زراعي تقليدينطاق إعادة التغ

وينـبغي التشـديد على أعمال التبادل العلمي والتكنولوجي التالية باعتبارها أحد اجلهود الدولية لنقل                -٤٨
 :املعارف التقليدية والتقنيات احلديثة ملكافحة التصحر

تذة اجلامعات وطالب الدراسات العليا يف جماالت       برنامج لتبادل العاملني املؤهلني مبن فيهم أسا       )أ( 
 متعلقة مبكافحة التصحر، وقوانني الدول وسياساهتا، واستنباط التكنولوجيات اجلديدة، وابتكار األنواع الرائدة؛

برنامج لتبادل التقنيني ومتخذي القرارات يف اجملاالت التخصصية على املستويات الوطين ودون             )ب( 
 مي من خالل اجلهود الدولية واملبادرات األقاليمية بشأن إعادة التدريب والتعليم؛اإلقليمي واإلقلي

بـرنامج لتـبادل الطـالب يشـمل الدراسة اجلامعية والتوعية وإذكاء الوعي العام يف مدارس           )ج( 
 الصغار؛/الكبار

والت الدراسية  برنامج لتبادل خدمات البيان العملي واإلرشاد، مبا يف ذلك التدريب التقين واجل            )د( 
 .واملالحظة امليدانية، والعروض التقنية على مستوى القاعدة الشعبية

وتـبادل املعلومـات وتقامسهـا عنصران مهمان يف إقامة الروابط والصالت الدولية بني البلدان النامية                 -٤٩
 .تحدة ملكافحة التصحروينبغي التشجيع على األنشطة التالية بني أطراف اتفاقية األمم امل. واملتقدمة املتأثرة

ينـبغي التشـجيع عـلى تبادل واستخدام املعلومات بشأن التكنولوجيات واملعارف والدراية              )أ( 
واملمارسـات فيما بني البلدان املتأثرة، كما ينبغي أن تعزز، من خالل اآللية العاملية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة                  

 األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدويل ومرفق البيئة العاملية ومنظمة األمم ومركز تنمية األراضي اجلافة التابع لربنامج
ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ) اليونسكو(املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
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ها املؤسسات الدولية واملنظمات غري     واهليـئات األخـرى التابعة لألمم املتحدة، مشاركة األطراف املعنية، مبا في           
 احلكومية واجملتمعات املدنية ومنظمات اجملتمعات احمللية، يف هذه العملية؛ 

ينبغي إجراء تبادل دوري، من خالل كل وسائل االتصال بني اإلدارات الوطنية واملؤسسات دون  )ب( 
رات تنفيذ االتفاقية ومؤشرات تأثريات التصحر اإلقليمية واإلقليمية، للمعارف اخلاصة مبنهجيات وضع معايري ومؤش

 .واخلربات يف رصد التصحر وتقييمه

اسـتنتاجات ومزيد من االقتراحات بشأن اإلجراءات        - سادساً 
 اليت ميكن أن تتخذها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

انية وصول األطراف،  مـن االتفاقية األطراف من البلدان املتقدمة بأن تعزز وتيسر إمك     ٦تلـزم املـادة      -٥٠
واألحكام العلمية لالتفاقية   . وخاصـة األطـراف من البلدان املتأثرة، إىل التكنولوجيا واملعرفة والدراية املناسبة           

خبصـوص نقل التكنولوجيا ترد يف اجملال الواسع النطاق اخلاص بالتعاون العلمي والتقين، ويف البحث والتطوير،                
وللحكومات . ويعتمد استنباط التكنولوجيا ونقلها على احلوافز املالئمة      . اومجـع املعلومـات وحتليـلها وتبادهل      

والقطـاع اخلـاص، وكذلـك الوكاالت املتعددة األطراف، دور جوهري يف تيسري إذكاء الوعي والتعليم وبناء     
 .القدرات وتوفري املوارد املالية الالزمة الستنباط التكنولوجيا ونشرها واستيعاهبا

نولوجيا يتطلب تغيريات ال يف طريقة استخدام املوارد يف مكافحة التصحر وتدهور األراضي             ونقـل التك   -٥١
ويتوقع من متخذي القرارات أن يتخذوا قرارات تقنية مقبولة         . فحسـب وإمنـا أيضا يف طريقة إدارة املعلومات        

لالزمة الختاذ هذه القرارات ومن ناحية أخرى ينبغي أن تكون مصادر املعلومات ا. إيكولوجيا واقتصاديا واجتماعيا
 .متيسرة ومنظمة ومناسبة التوقيت ودقيقة وذات معولية

وتشكل العناصر التالية، املدرجة دون أي ترتيب لألفضليات، بعض املهام الرئيسية الناشئة اليت قد ترغب            -٥٢
 قائم على تلبية املتطلبات     جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف النظر فيها دعما للتوسع يف إعداد جدول أعمال علمي             

 :ميكنه عندئذ استيعاب هنج معني أو تقنية معينة لنقل التكنولوجيا

تشجيع شبكات تبادل املعلومات اليت ال تتضمن احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية فحسب  )أ(  
 وإمنا تتضمن أيضا املنظمات غري احلكومية واجملتمعات احمللية واملؤسسات العلمية؛

دعـم مجع البيانات بشأن اجلوانب الفيزيائية األحيائية واالجتماعية االقتصادية ملكافحة التصحر      )ب( 
 وحصر التكنولوجيات واملعارف والدراية احمللية ونشرها وإدماجها يف التكنولوجيا احلديثة؛ 

ة حل مشاكل   ضـمان أن يلـيب مجع املعلومات العلمية وحتليلها احتياجات اجملتمعات احمللية بغي             )ج( 
 حمددة وضمان إشراك اجملتمعات احمللية يف هذه األنشطة؛

دعـم أنشـطة البحث اليت تستجيب ملتطلبات حتقيق أهداف جيدة التحديد وتليب احتياجات               )د( 
 السكان احملليني وتفضي إىل حتسني مستويات معيشة السكان يف املناطق املتأثرة؛
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 والوطنية ودون اإلقليميـة واإلقليميـة فـي البلدان النامية        تنمية وتعزيز قدرات البحث احمللية     )ه( 
 املتأثرة بالتصحر؛

توسيع نطاق التعاون التكنولوجي فيما بني البلدان النامية املتأثرة، وبصفة خاصة يف القطاعات              )و( 
 اليت تعزز سبل كسب الرزق البديلة للمجتمعات احمللية يف مناطق األراضي اجلافة؛

يري ومؤشرات للتقدم يف مكافحة التصحر تشتمل على كل من املتغريات الفيزيائية            وضـع معـا    )ز( 
 التقليدية ومقاييس النجاح على مستوى اجملتمع احمللي؛

إعادة توجيه اخلدمات اإلرشادية يف البلدان النامية املتأثرة حنو هنج تشاركية حلفظ املوارد الطبيعية  )ح( 
 .بأهنا موجهة لتنفيذ االتفاقية بنجاح على مستوى اجملتمع احملليواستخدامها على حنو مستدام تتسم 

وميكن تفسري عمليات قياس . ورمبا يعتمد هنج نقل التكنولوجيا إىل حد بعيد على العناصر املذكورة أعاله -٥٣
مـدى حـدوث هـذه األنشطة بقياسات األداء اخلاصة باستخدام العلم والتكنولوجيا كما استعرضت يف إطار                 

ومن شأن إعداد وتنفيذ جدول أعمال علمي سليم أن         . رتـني األوىل والثانية للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية       الدو
 .يسهما إسهاما كبريا يف حتقيق جناح برامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية اليت يرتكز عليها تنفيذ االتفاقية

العلمي هو نقل التكنولوجيا الذي قد حيدث على ومثـة جانـب مهم من جوانب تعزيز جدول األعمال         -٥٤
ومن املرجح أن يكون تبادل اخلربات يف . أساس النقل بني بلدان الشمال وبلدان اجلنوب أو فيما بني بلدان اجلنوب

تدفـق التكنولوجـيا وتكييفها فيما بني البلدان املتشاهبة يف األحوال اإليكولوجية واالجتماعية االقتصادية تبادال               
ومـن اجلدير بالذكر أن تشجيع وتيسري املناقشة احلرة واحلوار احلر بشأن هذا املوضوع الواسع النطاق                . دامفـي 

وميكن أن تتضمن األنشطة اإلقليمية ودون اإلقليمية       . متطلـب أساسي لتحديد املسار الصحيح لنقل التكنولوجيا       
 . واستخدامهاتقييم متطلبات نقل التكنولوجيات وتعزيز تكييف هذه التكنولوجيات
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