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   استعراض تنفيذ االتفاقيةةنجل
              الدورة اخلامسة
     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٢١-  ١٢            بوينس آيرس، 

                       من جدول األعمال املؤقت ٦      البند 

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

                                                                      السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز تقاسم اخلربات وتبادل املعلومات بني         
                                                                      األطراف واملؤسسات واملنظمات املهتمة

 مذكرة أعدهتا األمانة

 موجز

   أو  /                                                                                                     لـنظر يف السـبل والوسـائل الكفيلة بتعزيز نقل الدراية والتكنولوجيا اخلاصة مبكافحة التصحر و                    إن ا  - ١
                                                                                                                 التخفيف من آثار اجلفاف، وكذلك يف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز تقاسم اخلربات وتبادل املعلومات، كبند من                

                                           توليه اللجنة أمهية وقد أدرجته يف جداول                                                                                بـنود جدول أعمال جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية هو عودة إىل موضوع             
  .                    أعمال دوراهتا السابقة

 ُ                                                                                                                    وُتظهـر فجوة التقدم التكنولوجي بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية احلاجة املستمرة إىل وجود بيئة دينامية                 - ٢
ِ                                                                                         ومساِعدة تدعم التعاون الدويل، وخباصة يف عمليات نقل التكنولوجيا الرامية إىل تعزيز تقاس                                        م الدراية واخلربات وتبادل        

  .        املعلومات

                                                                   والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف تضييق الفجوة                 النامية         البلدان                                 ويتطلب تبادل املعلومات مساعدة      - ٣
     افحة                                                                                                              الرقمـية ومـن مث هتيـئة الفرص املالئمة لدعم عملياهتا املتعلقة بتقدمي التقارير عن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملك       

    ً                                                                                                  وفضالً عن ذلك، فإن تسخري إمكانيات تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عن طريق نقل التكنولوجيا                .       التصحر
   .                                                                        بشروط متفق عليها بني الطرفني وتوفري الدعم املايل والتقين، سيحقق فوائد متبادلة
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                                     الستثمار ونقل التكنولوجيا وتطويرها                                                                           ومـن األمور احلامسة األمهية للنجاح يف تعزيز الدراية إنشاء شراكات ل            - ٤
                        ، يف تقاسم أفضل املمارسات               مبرحلة انتقالية          اقتصاداهتا       اليت متر         البلدان             باإلضافة إىل        النامية        البلدان                    ونشرها، بغية مساعدة 

                                                                                                                   وتعزيـز برامج املساعدة، وبغية تشجيع التعاون بني الشركات ومؤسسات البحوث لدعم الكفاءة الصناعية واإلنتاجية               
  .                                          الزراعية واإلدارة البيئية والقدرة التنافسية

                      ، مبا يف ذلك املفهوم     ICCD/CRIC(3)/7                                                                    وتعـرض هذه الوثيقة بعض األفكار واملواضيع اليت تعاجلها الوثيقة            - ٥
                                                                             وتطبيقه على التصحر؛ كما تشري إىل بعض عمليات النقل املمكنة يف جمال تعزيز تقاسم              التكنولوجيا                  األساسـي لـنقل     

  .                    اخلربة وتبادل املعلومات         الدراية و

                           ، وتشمل ضعف املوارد املالية،  )             ً السليمة بيئياً (                                                             وهـناك قـيود تؤثر على نقل التكنولوجيات املالئمة والتكيفية       - ٦
  .                                                                                           والقيود املؤسسية والقيود املتعلقة بالسياسة العامة، ونقص القدرات، وضآلة فرص احلصول على املعلومات

       ت اليت             التكنولوجيا ف  .                         بنجاح تصلح جلميع احلاالت     )            أو إدماجها    (         تكنولوجيا  ال                               وال توجـد صيغة واحدة لنقل        - ٧
  .                                                                     ً     ً               ميكن تطبيقها يف مناطق األراضي اجلافة املتأثرة بالتصحر واجلفاف تتفاوت تفاوتاً كبرياً بني مكان وآخر
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 احملتويات

       الصفحة      ـرات ـ     الفق 

  ٤  ٦-   ١ .........................................                                  أسس تعزيز نقل الدراية والتكنولوجيا -   ً  أوالً 

  ٤  ٣-   ١ ...........................................................         أ التعاون   مبد -   ألف 

  ٤  ٦-   ٤ .................................................                  ضرورة تغيري النموذج -    باء  

  ٥   ١٤-   ٧ .                                                                  الصلة بني نقل التكنولوجيا والدراية ومنع ندهور األراضي ومكافحة التصحر -     ً  ثانياً 

  ٥   ١٢-   ٧ ........................................................             النهج املتكامل -   ألف 

  ٦   ١٤-  ١٣ .......................................................              التقنيات احملددة -    باء  

                             دراية والتكنولوجيا وشروطها                                                     بعض األفكار الرئيسية بشأن عملية تعزيز نقل ال        -     ً  ثالثاً 
  ٦   ٢٩-  ١٥ .......................................................................        ومعوقاهتا

  ٧   ٢٠-  ١٨ ......................................................               املعوقات الشائعة -   ألف 

  ٧   ٢٤-  ٢١ ....................................                               احلاجة إىل وجود بيئة متكينية فعالة -    باء  

  ٨   ٢٧-  ٢٥ ....................................                           إشراك أصحاب املصلحة الرئيسيني -   جيم 

  ٩   ٢٩-  ٢٨ ..................................                             دعم القدرات لتحقيق أهداف حمددة -    دال  

  ٩   ٣٦-  ٣٠ ......................................................                    االستنتاجات والتوصيات -     ً  رابعاً 

 املرفقات

   ١١ ......................................................................                       تقنيات املعارف التقليدية -     األول 

                                                                                      موجز استنتاجات وتوصيات الفريقني املخصصني للمعارف التقليدية والتابعني للجنة العلم           -      الثاين 
   ١٧ .............................................................................            والتكنولوجيا
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  أسس تعزيز نقل الدراية والتكنولوجيا-   ً أوال  

 مبدأ التعاون -ألف 

                                                                                  ألطراف من البلدان املتقدمة بأن تعزز وتيسر إمكانية وصول األطراف من البلدان                              من االتفاقية ا    ٦ُ   ِّ            ُتلزِّم املادة    - ١
    ً         وفضالً عن ذلك،   .                                   واملعرفة والدراية العملية املناسبة           التكنولوجيا              املتأثرة، إىل       لنامية   ا       البلدان                         املتأثرة، وخباصة األطراف من 

                                                  لتعاون لضمان العمل على إجياد بيئة دولية متكينية، مبا                                                املتعلقة بالتعاون الدويل، فيما تنص، على ضرورة ا  ١٢          تنص املادة 
                                     وحيازهتا وتكييفها وتطويرها وتنص                التكنولوجيا               فتعاجل نقل      ١٨            أما املادة     .            التكنولوجيا                                يف ذلك التعاون يف ميدان نقل       

         ً   يمة بيئياً                                                                 أو تيسري متويل نقل وحيازة وتكييف وتطوير التكنولوجيات السل         /                                           عـلى أن تقـوم األطراف بتعزيز ومتويل و        
                         وباإلضافة إىل ذلك، تقضي      .                      أو ختفيف آثار اجلفاف    /                ً                  ً                              والصاحلة اقتصادياً واملقبولة اجتماعياً املتصلة مبكافحة التصحر و       

                                                                                                   بـأن تقوم األطراف باالستخدام الكامل لنظم املعلومات ومراكز تبادل املعلومات ذات الصلة القائمة على        ١٨         املـادة   
                  ت املتاحة ومصادرها            التكنولوجيا                                               اإلقليمية والدولية من أجل نشر املعلومات عن                                              الصـعد الوطنـية ودون اإلقليمـية و       

   .                                                     وخماطرها البيئية والشروط العامة اليت ميكن مبوجبها حيازهتا

                                   ، يف جمال التعاون العلمي والتقين                 التكنولوجيا                                                                وتنعكس األحكام العلمية لالتفاقية، وهي األحكام املتعلقة بنقل          - ٢
   .                                               البحث والتطوير، ومجع املعلومات وحتليلها وتبادهلا               الواسع، وكذلك يف

                                                                    الذي يهدف إىل مكافحة التصحر جماالت عريضة تشمل ممارسات إدارة                      التكنولوجيا                       وميكـن أن يغطي نقل       - ٣
  ت                                                                                                                        األراضـي والتقنيات التقليدية لصون التربة واملياه، باإلضافة إىل نظم إدارة املناطق احملمية والنظم الرعوية، وممارسا               

                                                               ، وتقنيات االنتقاء الوراثي للنباتات املرغوب فيها، وتقنيات         )                                              احلـراجة الزراعية، والتحريج وإعادة التحريج      (          احلـراجة   
            ت االستخدام           تكنولوجيا                                                                                               وممارسات العناية باحملاصيل بكفاءة، وتقنيات جتهيز املنتجات الزراعية احملققة للقيمة املضافة، و           

  .                                                     ت واملعارف وآليات التكيف التقليدية املالئمة لألراضي اجلافة    وجيا       التكنول                         النهائي، وتعزيز واستخدام 

 ضرورة تغيري النموذج -باء 

             التكنولوجيا                                                        مكافحة التصحر ولطرق ووسائل تعزيز هنج معني لنقل                   تكنولوجيا                              يشكل مبدأ أساسي آخر لنقل       - ٤
                      فيما يتعلق بتسخري    -                   يني على حد سواء                            االجتماعيني والفيزيائ  -                                                     الـتحدي الذي تفرضه االتفاقية على جمتمع العلماء         

ٍ            ً     هو حتٍد يتطلب فهماً      "               املدفوع بالطلب  "                    فنهج التعزيز هذا      .                                                      جهودهـم يف خدمـة اجملتمعات يف مناطق األراضي اجلافة              
                 ينبغي أن حتل               التكنولوجيا                                             وتنص االتفاقية على فلسفة للتعاون يف جمال          .                                            أعمق ملفهوم تقاسم اخلربات وتبادل املعلومات     

                بنجاح كعنصر              التكنولوجيا                          وتدعو االتفاقية إىل نقل       .                          من القمة إىل القاعدة               التكنولوجيا                       نموذج التقليدي لنقل            حمـل ال  
  .                                   ً              أساسي لبناء الشراكات التعاونية بدءاً باملستوى احمللي

                                                                                                            وينـبغي اإلشارة إىل ضرورة مواصلة دمج املشاركة اجملتمعية وهنج الصعود من القاعدة إىل القمة، ومها حجر                 - ٥
                    ويؤكد هذان املبدآن     .                                                                                                      الزاوية لالتفاقية، يف صلب عملية التنمية الوطنية، وخباصة يف األطراف من البلدان النامية املتأثرة             

                                                                                                         دور ومشـاركة أصـحاب املصـلحة ومتخذي القرارات على املستوى احمللي، ودور ومشاركة املؤسسات واحلوافز                
                                                          ة السكانية وتدهور األراضي، ومجيعها عوامل أصبحت تدخل يف برامج                                              السياسية واالقتصادية والترابط بني الفقر والزياد

  .             العمل الوطنية
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                                      ً                                ً     ً                                     ويشـكل تطويـر التكنولوجيات السليمة بيئياً ونقلها بني البلدان وداخلها عنصراً هاماً يف االستجابة العاملية                 - ٦
                       س مسارها ومتكني الناس                                                                                            للتصـحر وتدهـور األراضـي يف مناطق األراضي اجلافة، بغية إبطاء عملية التدهور وعك              

  .                             واجملتمعات من التكيف مع التغريات

                  والدراية ومنع              التكنولوجيا                  الصـلة بني نقل      -     ً  ثانياً 
                            تدهور األراضي ومكافحة التصحر

 النهج املتكامل -ألف 

                                                                      مسألة املعارف التقييدية املتاحة يف مناطق األراضي اجلافة كبند دائم يف               التكنولوجيا                         عاجلـت جلـنة العـلم و       - ٧
                 ماتريا، إيطاليا،   (                        ً                                                                     جـداول أعماهلا وأصدرت عدداً من املالحظات والتوصيات املبنية على تقريري الفريقني املخصصني              

   ).    ٢٠٠٠                ؛ وبون، أملانيا،     ١٩٩٩

  .                                           بنجاح ميكن اعتبارها مالئمة يف مجيع احلاالت        )            أو إدماجها    (           التكنولوجيا                                 وال توجـد صـيغة واحدة لنقل         - ٨
                                                  ً                               ً                طبيقها على اقتصادات األراضي اجلافة يف أقل البلدان منواً، على سبيل املثال، تتفاوت تفاوتاً                            ت اليت ميكن ت             لتكنولوجيا  فا

                            واحلالة دائمة التغري ولذا فإن    ).                               درجة القحولة على سبيل املثال    (    ً                                                 كـبرياً بني مكان وآخر، كما تتفاوت الظروف احمللية          
                       واختيارها وتكييفها              التكنولوجيا                   لمستفيدين بتقييم                                                                 القدرات البشرية واملؤسسات والشبكات املختصة هي اليت تسمح ل        

   ).                     املبتكر يف كثري من احلاالت (                           واستخدامها على النحو األمثل 

                                                             إىل األراضي اجلافة وتلك البلدان املتأثرة بتدهور األراضي                    التكنولوجيا                                       ونقطة االنطالق يف فهم الصلة بني نقل         - ٩
                         واليت تتكامل مع املعارف      )                             واملبتكرة يف كثري من األحيان     (               مة والتكيفية          ت املالئ            التكنولوجيا                            هي أن التوسع يف استخدام      

             ومتثل املعارف    .                                                          ً     ً                                        والتقنيات التقليدية ملكافحة تدهور األراضي ميكن أن يشكل عنصراً هاماً يف االستجابة الفعالة للظاهرة             
                                     التقليدية لألراضي اجلافة معارف وجتارب  ت         تكنولوجيا                                                             والدراية واملمارسات التقليدية واحمللية، اليت يشار إليها جمتمعة بال

  .                                                                                 متراكمة لعمليات التفاعل بني جمموعة من الناس، وبيئاهتم املادية والبيولوجية ونظم اإلنتاج

           ت واملعارف             التكنولوجيا                                  ملكافحة التصحر جمموعة عريضة من        )              ً  السليمة بيئياً  (   ت             التكنولوجيا                ويشـمل نقـل      -  ١٠
                                                                                      وتشمل هذه اجملموعة الدراية العلمية، واملعارف التقليدية املتصلة باألراضي اجلافة،            .                                    وأدوات السياسـة العامة التقليدية    

   ).                     ملواجهة الفجوة الرقمية (                                                 ت التقييم والرصد، والنظم املتكاملة إلدارة املعلومات          تكنولوجيا و

         التربة                                                                                                 ويتمـثل الـتحدي يف حتقيق مستوى أمثل من تبادل الدراية بني مستخدمي األراضي وأخصائيي صون                -  ١١
          ت املتاحة             التكنولوجيا                وهناك عدد من      .                                                                        واملـياه، كالتقنيني وموظفي اإلرشاد واملخططني واملنسقني ومتخذي القرارات        

               هتا، على سبيل            تكنولوجيا                                        فالعرض العاملي العام ملناهج الصيانة و       .                                                  اليت ميكنها معاجلة مشكلة التصحر واليت جيب نشرها       
             ، وخباصة من              التكنولوجيا                               واعتربت املنظمات املتخصصة نقل       .                    صون التربة واملياه                                         املـثال، يزخـر باملعلومات املتعلقة ب      

  .                                          ً     ً                البلدان الصناعية إىل البلدان النامية، عنصراً هاماً يف هذه العملية

                                                                               ت غري مالئمة أو غري مستدامة أو غري مأمونة يتطلب مشاركة جمموعة عريضة من                       تكنولوجيا               وجتنـب نقـل      -  ١٢
                                                                                   م سكان ووكاالت مناطق األراضي اجلافة باإلضافة إىل احلكومات وكيانات القطاع اخلاص                                   أصحاب املصلحة، مبن فيه   
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          ومن املهم    .                                                                                              واملؤسسـات املالية واملنظمات غري احلكومية ومؤسسات البحوث والتدريس وقطاع األعمال وغري ذلك            
                                اجلافة، اليت تالئم احتياجاهتم                                                                                         كذلك أن يتمكن املستفيدون من االعتماد على نظم املعارف التقليدية اخلاصة باألراضي           

   .                                                     وقدراهتم الفعلية جبملة وسائل منها مشاركة اجملتمعات احمللية

 التقنيات احملددة -باء 

                                                                           يف جمال مكافحة التصحر وتدهور األراضي، ينبغي النظر يف التقنيات اليت                       التكنولوجيا                      عـند مناقشـة نقل       -  ١٣
            ت التقليدية            التكنولوجيا       وترتبط    ).                انظر املرفق األول (            افحة التصحر                                              حددهتـا األطـراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملك      

       مكافحة   :                                        باجملاالت العريضة التالية، ضمن جماالت أخرى-                                  اليت تركز على إبطاء تدهور األراضي -              ملكافحة التصحر 
                ياكل االجتماعية                                                                                                        الـتعرية بفعـل الرياح أو املياه، وصون التربة، وخصوبة التربة، ومحاية النباتات، واحلراجة، واهل              

                            ويرد يف املرفق الثاين ملخص       .            َّ           َّ                                                            للسـكان الـرحَّل وشـبه الرحَّل واملستقرين واهلندسة املعمارية للمساكن والطاقة           
             التكنولوجيا                                                                                                      لالسـتنتاجات والتوصيات الرئيسية اليت توصل إليها الفريقان املخصصان اللذان شكلتهما جلنة العلم و             

   .        تقليدية                              ملواصلة النظر يف مسألة املعارف ال

                                                                                     اليت مت تطويرها يف جماالت اهلندسة الوراثية إلنتاج احملاصيل صاحلة للمناطق املتأثرة                        التكنولوجيا             وقـد تكون     -  ١٤
                                                              يف جماالت منها على سبيل املثال تطوير أصناف احملاصيل اليت                     التكنولوجي                          وينبغي االهتمام بالتقدم      .                باجلفاف والتصحر 

                                                                            ة عن طريق االنتقاء الوراثي للتكيف مع موائل األراضي اجلافة اليت تنخفض فيها رطوبة                            تتحمل اجلفاف، والنباتات احملسن
                                                                                                فدور التقدم العلمي يف معاجلة األمن الغذائي ومحاية البيئة عن طريق البحث يف جمال قابلية نباتات            .                     الـتربة بشكل دائم   

                                       شر األنواع السريعة النمو يف موائل األراضي                      وينبغي تشجيع إدخال ون  .                                         وحماصيل األراضي اجلافة للتكيف حاسم األمهية   
          احملرز يف            التكنولوجي                       وينبغي تعزيز التقدم      .                                                                           اجلافـة لشىت األغراض مثل محاية التربة وحتسني احملاصيل وتوفري مواد البناء           

             خلدمة مناطق                                                         الالزمة من البلدان اليت قامت بتطويرها واختبارها وحتسينها،           التكنولوجيا                          هذه اجملاالت، باإلضافة إىل نقل 
  .            األراضي اجلافة

                                               بعض األفكار الرئيسية بشأن عملية تعزيز نقل        -     ً  ثالثاً 
                   وشروطها ومعوقاهتا           التكنولوجيا         الدراية و

         أو تيسري   /               تعزيز ومتويل و   "                                                                                         تلـزم اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر أطرافها بأن تقوم، ضمن مجلة أمور ب                  -  ١٥
                                                ولتحقيق ذلك جيب نشر املعارف التقليدية اخلاصة          ).   ١٨       املادة     " (           التكنولوجيا                                       متويـل نقـل وحيازة وتكييف وتطوير        

              ً                                                                            السليمة بيئياً على نطاق واسع؛ وهذا األمر جيب حتقيقه بسرعة كافية واستمراره فترة                         التكنولوجيا                   باألراضـي اجلافة و   
  .  ت           التكنولوجيا            تسمح بنشر     "    وات       فتح قن  "                       وهناك حاجة ملحة إىل       .                                                    تسمح بإبطاء تدهور األراضي وتثبيته يف هناية األمر       

                                                                      تلك املسارات اليت تبدأها احلكومات، واملسارات اليت يقودها القطاع                     التكنولوجيا                                    وتشـمل املسـارات الرئيسية لنقل       
           التكيفية            التكنولوجيا                 وتتدفق شىت أنواع    .                                                                         اخلاص، واملسارات اليت تقودها اجملتمعات احمللية، واملسارات املتعددة األطراف        

  .           التكنولوجيا                                    ات واخلربات إىل هذه املسارات اخلاصة بنقل        واملعلوم

                                            ً                 ِ                                                وظلت معظم عمليات نقل التكنولوجيا تتم تقليدياً داخل البلدان املنِتجة للتكنولوجيات، أي داخل البلدان               -  ١٦
  .                 الصناعية أو بينها
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                           ه يف عملية اتفاقية األمم                                                                                            غـري أن نقل التكنولوجيات من البلدان املتقدمة إىل البلدان النامية قد برزت أمهيت              -  ١٧
                              ويربز نقل التكنولوجيا بني بلدان   .                    ُّ                                                         املتحدة ملكافحة التصحُّر، باعتباره أحد العناصر الرئيسية للنجاح يف تنفيذ االتفاقية

  .                                                  اجلنوب كمجال رئيسي هام لتقاسم اخلربات وتبادل املعلومات

 املعوقات الشائعة -ألف 

             ّ              ، وهي تشمل قلّة املوارد      )             ً  السليمة بيئياً  (                         جيات املالئمة والتكيفية                                              هـناك معوقـات تؤثر على نقل التكنولو        -  ١٨
                                                                                                                   املالية، واملعوقات املؤسسية واملعوقات املتصلة بالسياسات العامة، واملشاكل املرتبطة بقدرات املوارد البشرية وضآلة             

                     ت واملعلومات يف مجيع                                                               وتنتشر معوقات نشر التكنولوجيا التكيفية والدراية واخلربا        .                            فـرص احلصول على املعلومات    
                    وهنج التصدي ملعوقات     .                ً                                                                                    القطاعـات تقريباً، ويف البلدان املتقدمة والنامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية            
                  وجيب أن يتالءم حتديد   .                                                                                        تطويـر التكنولوجـيا ونشرها ال يقل أمهية يف كثري من األحيان عن التكنولوجيات نفسها            

                                      وتشمل املعوقات اليت تواجهها البلدان       .                                                   رتيب األولويات مع احلالة حىت يتسىن التغلب عليها                             املعوقـات وحتليلها وت   
                                                                                            نقص املعلومات، والفجوة الرقمية، وعدم كفاية القدرات البشرية، واملعوقات السياسية واالقتصادية مثل   :             النامية عادة

                                      حسب التكلفة، ومعوقات التجارة والسياسة                                                                نقـص رأس املـال وارتفاع تكاليف املعامالت، واالفتقار إىل التسعري      
                                                                                                                   العامة، والقصور يف فهم االحتياجات احمللية، والقيود التجارية مثل نفور بعض املؤسسات املالية من املخاطر، وعدم                

  .                             مالءمة القواعد واملعايري البيئية

ّ                  وترجع ضآلة تأثري تبادل املعلومات والبحوث الزراعية يف املناطق املعّرضة للت           -  ١٩   ُّ                         صحُّر إىل جمموعة عريضة من                                                                 
                             ندرة املياه واملادة العضوية     (                                                                                             املشاكل، ال تقتصر على التحديات الفيزيائية األحيائية األصيلة للتنمية يف املناطق املتأثرة             

                                                                                             بل تشمل باإلضافة إىل ذلك العوامل املتصلة بالسياسات العامة والعوامل االجتماعية مثل عدم منح أولوية   )         واملغذيات
  .                    ِّ    ُ                                                                    لالستثمار الوطين، واتِّباع ُنهج قطاعية أو ختصصية ضيقة، وعدم كفاية البنية األساسية واألطر املؤسسية    كبرية

                          ُ                                                                                    وهناك عائق مشترك أمام مجيع ُنهج نقل التكنولوجيا إلبطاء تدهور األراضي يتمثل يف عدم التشاور مع أصحاب                  -  ٢٠
 ّ                                                    ً          لّمات التقليدية، مثل القول بأن تدهور األراضي قد بلغ فعالً                                                                    املصـلحة وسقوط التكنولوجيا املقترحة بالتايل فريسة للمس       

                                                        ً      ً                                              نقطة الالعودة، وأن املزارعني ال يدركون عمليات التدهور إدراكاً كافياً، وأن املمارسات التقليدية ال تتغري وإمنا تضمحل،   
ّ                                                                وأن نقـص املوارد املالية حيّد من رغبة املزارعني يف االستثمار يف األراضي ومن قدرهتم                                                على ذلك، وأن املؤسسات احمللية                            

  -                         ً                                       ّ                                                 تعـوق تدابري حتسني األراضي بدالً من تشجيعها، وأن املزارعني عاجزون عن التكّيف مع الظروف البيئة واالجتماعية                  
   ).                        اليت مل ختضع الختبارات كافية (               ِّ          ُّ                    االقتصادية املتغيِّرة دون تدخُّل خارجي ونقل للحلول 

 عالةاحلاجة إىل وجود بيئة متكينية ف -باء 

                            وقد تعترب أطراف أن دورها       .                                                                           للسياسـة احلكومـية دور حمدد يف جمال نقل التكنولوجيا وتبادل املعلومات            -  ٢١
                                   وهناك معوقات مثل عدم كفاية القدرات   .                                                                 الرئيسي يف نقل التكنولوجيا هو تيسري دور القطاع اخلاص بإزالة املعوقات

                                                                فجوة الرقمية أو نفور قطاع األعمال من املخاطر غري التجارية                                                                  البشرية، أو معوقات التجارة والسياسة العامة، أو ال       
َ                                                                        ُيستبَعد التخلص منها بسرعة، إن مل يكن التخلص منها على اإلطالق، يف الظروف العادية     ُ.  
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   ).       املعرفة (                                                                                                     غري أنه باستطاعة األطراف حتسني وخلق البيئة التمكينية العامة اليت يزدهر فيها نقل التكنولوجيا                -  ٢٢
                             وال يوجد برنامج واحد لنقل       .                                                                         طراف توفري الظروف املواتية للنقل واملشاركة فيه مباشرة على حد سواء                     فبوسـع األ  

  ICCD/CRIC(3)/7               وتشري الوثيقة     .                                      ُّ                               ُّ              التكنولوجيا بنجاح من أجل مكافحة التصحُّر كما أن حالة العامل دائمة التغيُّر           
           ُّ                                          كافحة التصحُّر وهي مشاريع يرد وصفها مع عدد من                                                                          إىل عـدد من املشاريع الداعمة لعملية اتفاقية األمم املتحدة مل          

   .                                           املسارات والتقنيات اخلاصة بتعزيز تدفق املعرفة

                                                                                                        ويعين توفري بيئة متكينية متعددة األوجه، بالنسبة إىل احلكومات، معاجلة جمموعة عريضة من القضايا تشمل                -  ٢٣
                                       نظمات االجتماعية واملؤسسات الوطنية يف                                                                         هتيـئة ظروف سليمة على مستوى االقتصاد الكلي، وتشجيع مشاركة امل          

                                                                                                          ابتكار التكنولوجيا وبناء القدرات البشرية واملؤسسية الالزمة النتقاء وإدارة التكنولوجيات، ودعم األسواق املستدامة 
                          ً                                                                                            للتكنولوجـيات السـليمة بيئـياً ومساندة املؤسسات القانونية الوطنية املعنية بتقليل املخاطر ومحاية حقوق امللكية                
                                                                                                              الفكـرية، ووضع قواعد ومعايري، وتشجيع البحوث والتكنولوجيا، وتطوير وسائل ملعاجلة قضايا اإلنصاف واحترام              

  .                                                  ويرد أدناه شرح موجز ألهم جوانب هذه البيئة التكمينية  .            حقوق امللكية

            ة للغاية من        ّ                                                      ُّ                            ويعـين تبّني النظرة الواسعة لنقل التكنولوجيا من أجل مكافحة التصحُّر مشاركة جمموعة واسع       -  ٢٤
ٍ                          أصحاب املصلحة وضرورة عملها وتفاعلها لفتح عدد مساٍو يف اتساعه من القنوات أو                 اليت تسمح بعبور   "        املسارات "                                               

ِ             وُتلِزم املادة     .            التكنولوجيا                                                     ِّ                                        من االتفاقية األطراف من البلدان املتقدمة بأن تعزز وتيسِّر إمكانية وصول األطراف من               ٦ ُ  
    كما   .                                                                                         اف من البلدان النامية املتأثرة، إىل التكنولوجيا واملعرفة والدراية العملية املناسبة                                        البلدان املتأثرة، وخباصة األطر   

                                                                                                                    أن جمـال التعاون العلمي والتقين الواسع الذي تنص عليه االتفاقية، باإلضافة إىل البحث والتطوير ومجع املعلومات                 
  .                                               وحتليلها وتبادهلا تعكس مجيعها أمهية نقل التكنولوجيا

 اك أصحاب املصلحة الرئيسينيإشر -جيم 

                                                      ً                                    سيتفاوت املسار الدقيق الذي سيسلكه نقل أي تكنولوجيا تبعاً ألصحاب املصلحة املعنيني والقطاع وظروف  -  ٢٥
                                                                               وحيتاج نقل التكنولوجيا إىل مشاركة عدد كبري من أصحاب املصلحة املتفاعلني عرب              .                               الـبلدان ونـوع التكنولوجيا    

                      ُّ                                                        ح يف النقل يف سياق التصحُّر االعتماد على إمكانية التفاعل فيما بني خمتلف                           وسيتطلب النجا   .                  خمـتلف املسـارات   
             ً                                                                          فمن املرجح مثالً أن يكون دافع شركة متعددة اجلنسيات تسعى لزيادة حصتها يف األسواق                .                  أصـحاب املصـلحة   

             حملي وبآثارها              ً                                                                               الدولـية خمـتلفاً عـن دافع منظمة غري حكومية معنية مبدى مالءمة التكنولوجيات املنقولة يف سياق        
                                       ً     ً                                 وعلى الرغم من اختالف أصحاب املصلحة اختالفاً كبرياً من حيث األدوار والدوافع، جيب أن   .                     االجتماعية والثقافية 

                ً                    ويف هذا اجملال أيضاً يوجد دور هام         .                                                                            يكون يف استطاعتهم التعاون وإقامة شراكات رمسية وغري رمسية لتشجيع النقل          
                     ويشمل أصحاب املصلحة     .                                ِّ                ة ميكن أن ييسر هذه الشراكات ويعزِّز االتصال          ِّ                   فاتِّباع سياسات مستنري    :           لـلحكومات 

ِ                        الرئيسـيون واضـعي املشـاريع وُمالّك األراضي واملورِّدين للمجتمعات احمللية واملشترين واملستفيدين ومستخِدمي                                                            ِّ              ّ  ُ                          
         واحلكومات                  واملقرضني واملاحنني     )                                                            مـثل الشـركات اخلاصة ومؤسسات الدولة واملستهلكني األفراد         (               التكنولوجـيا   

  .                                                   واملؤسسات الدولية واملنظمات غري احلكومية واجلماعات احمللية

                فأنشطة الوكاالت    .                                     ً       ً                                    وتشـكل مشـاركة مؤسسات اجملتمع احمللي عنصراً أساسياً لنقل التكنولوجيا بنجاح            -  ٢٦
             يف ضمان اتساق                                                                                   احلكومية احمللية ومجاعات املستهلكني والرابطات الصناعية واملنظمات غري احلكومية ميكن أن تساعد 
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َ         التكنولوجـيات املعتَمدة                               وهذا التحليل يؤكد أمهية      .         ّ                                   منطقة معّينة مع أهداف التنمية املستدامة      /        ّ     يف بلد معّين    )      املدجمة (                 
  .                                                                          قيام احلكومات بتعزيز الشبكات اليت تسمح هلذه املنظمات باملسامهة يف نقل التكنولوجيا

                                                    وجيا يف السنوات األخرية مزايا إدماج أعمال الناس                                                          وأوضـحت البحوث اليت أجريت يف جمال نقل التكنول         -  ٢٧
ِ                           ُ                                     واملـنظمات املشـاِركة يف عمليات النقل يف آليات ُتحقق زيادة يف الفعالية                                               فإدماج أعمال أصحاب املصلحة مثل       .              

                                                                                                       الوكـاالت املتخصصة وشركات خدمات الطاقة واملنظمات غري احلكومية وإدارات االتصال يف اجلامعات، ومراكز              
                                                                                                    ا اإلقليمية ومنظمات البحوث والتكنولوجيا والشبكات عرب الوطنية ميكن أن حيد من املعوقات، ويضمن                        التكنولوجي

  .                                             ُ                 نشر الدراية التكنولوجية على نطاق واسع، ويزيد ُنظم النشر احلالية

 دعم القدرات لتحقيق أهداف حمددة -دال 

ٍ                                مـن الضـروري أن خيـتار البلد الطرف املتلقٍّي للتكنولوجيا طريق            -  ٢٨                                               ته اخلاصة اليت تتالءم مع ظروفه، مع مراعاة                                            ّ
                                  ُّ                               ويتطلب إدماج التكنولوجيات بنجاح متتُّع البلدان املتلقية بقدرة          .                                                       الترتيـبات االجتماعـية واالقتصادية واملؤسسية الالزمة      

                                                   ولتحقيق ذلك، ينبغي بناء القدرات يف مجيع مراحل          .                                                            تسـمح بالتكيف مع الظروف اجلديدة واكتساب مهارات جديدة        
                             وينبغي اإلشارة إىل ضرورة تكييف   .                                                                                قل التكنولوجيا، مع االهتمام باملهارات البشرية والتنظيمية ومهارات تقييم املعلومات   ن

  .                                                                                      بناء القدرات مع الظروف احمللية واملعوقات احمللية احملددة ومع ثقافة أصحاب املصلحة احملليني ومصاحلهم

                                       ُ                       ت البيانات الرقمية يف اإلدارة املستدامة للُنظم اإليكولوجية                                                     وتـبدو أمهـية التكنولوجيا العصرية وجمموعا       -  ٢٩
                                                ُ                                                     لألراضي اجلافة واضحة بصورة خاصة يف جمال االستشعار من ُبعد بواسطة صور السواتل أي استخدام النظام العاملي     

             علقة مبحاصيل                فاملعلومات املت   .                                                                                     لـتحديد املواقـع ونظام املعلومات اجلغرافية يف دعم إدارة األراضي اجلافة وختطيطها            
                                                                                                                          األراضي اجلافة واستخدام األراضي الرعوية وإدارة موائل األحياء الربية أو املتعلقة بنشر مياه الفيضانات لتغذية املياه                

                                                                  وإدماج التكنولوجيات التقليدية مع التكنولوجيات العصرية على حنو يؤدي   .                ً                     اجلوفية اصطناعياً معلومات بالغة األمهية
                   ً                                             ينبغي أن يكون متاحاً وميسور التكلفة حملدودي الدخل من سكان            "                          تكنولوجيا مالئمة وتكيفية   "                         يف احلالة املثالية إىل   

  .            األراضي اجلافة

  االستنتاجات والتوصيات-     ً رابعا  

                                                     ُّ     ِّ                                                       ال يـزال العمل املتعلق باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحُّر يركِّز على النهج املتكامل لنقل التكنولوجيا                 -  ٣٠
       ِّ                                          وهو يشدِّد على دور املؤسسات واحلوافز السياسية         .                                                   د أمهية إدراج هذا النهج يف صلب برامج التنمية                      والدراية ويؤك 

َ                                      ويؤَمل أن يؤدي هذا النهج إىل اقتراب         .                                                                           واالقتصادية والترابط بني الفقر والزيادة السكانية واألمن وتدهور األراضي            
ّ                        ويشكِّل االهتمام املوّجه إىل اتباع هنج متكامل   .    فاف                                            ُّ      األطراف من وضع حلول متكاملة مالئمة ملشكليت التصحُّر واجل              ِّ    

                                        ُّ                                                                               والـربط الوثيق بإطار اتفاقية مكافحة التصحُّر املتعلق بالسياسات واختاذ القرارات على حنو ما جتسده برامج العمل                 
    سات                                                                                   ِّ                     الوطنـية والدراسـات الـرائدة عنصرين أساسيني لتضافر جهود الباحثني وأفراد اجملتمع احمللي ومقرِّري السيا         

  .                                                وأصحاب املصلحة اآلخرين من أجل بلوغ النتائج املنشودة

                                                                           ُّ                           ويتطلـب نقـل التكنولوجيا تغيريات ليس فقط يف أسلوب استخدام املوارد يف مكافحة التصحُّر وتدهور                 -  ٣١
   ً  دياً                                                      ً        ويتوقع أن يتخذ أصحاب القرار قرارات تقنية مقبولة بيئياً واقتصا  .                ً                        األراضي، بل أيضاً يف أسلوب إدارة املعلومات
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                                                                                                  ومـن ناحية أخرى، ينبغي أن تكون مصادر املعلومات الالزمة الختاذ هذه القرارات متاحة بسهولة                 .          ً   واجتماعـياً 
َ           ومنظّمة ومالئمة يف توقيتها ودقيقة وُيعتَمد عليها    ُ                            ّ    .  

                                                                                                     ويتيح النهج املعتمد على القاعدة فرصة وضع وتعزيز حلول مالئمة ومتكاملة لبعض املشاكل املتصلة برابطة          -  ٣٢
             ُّ                                                                             ومكافحة التصحُّر عن طريق تعزيز تقاسم الدراية واخلربات وتبادل املعلومات جيب أن تتم،               .      الفقر /     اجلفاف /    ُّ  لتصحُّر ا

    ً                                                                                                                    وفقاً هلذا النهج، يف إطار لنقل التكنولوجيا يقوم على مجلة أسس من بينها تكنولوجيات صون التربة واملياه وتقنيات                  
  .                                    الزراعة يف األراضي اجلافة وآليات التكيف

                 وتستطيع احلكومات    .                                                                                 ويعـتمد تطويـر التكنولوجيا ونقلها يف حاالت كثرية على وجود احلوافز املالئمة             -  ٣٣
                                                 ً     ً                                               والقطاع اخلاص والوكاالت املتعددة األطراف أن تلعب دوراً حامساً يف تيسري التوعية والتثقيف وبناء القدرات وتوفري 

  .     يعاهبا                                                   املوارد املالية الالزمة لتطوير التكنولوجيا ونشرها واست

                                                                                                               وينـبغي أن حتـرص البلدان األطراف على توافر البيئة التمكينية الالزمة لتيسري نقل التكنولوجيا وتكييفها                 -  ٣٤
  .                                                                               ونشرها من أجل مكافحة تدهور األراضي، بالسعي إىل اختاذ تدابري وقائية وعالجية يف آن واحد

                ولذا ينبغي أن     .                                وجيا وتكييفها ونشرها بفعالية       ِّ                           ً       ً                     ويشكِّل السعي لتعزيز القدرات شرطاً أساسياً لنقل التكنول        -  ٣٥
   ِّ                        ً     ً                                                                                       توجِّه البلدان األطراف اهتماماً خاصاً إىل بناء القدرات الالزمة بغية دعم نقل التكنولوجيا وتكييفها ونشرها بنجاح                

  .                   على املستويات الالزمة

                                  اختاذها لتعبئة املوارد املالية      ُ                                                                               وُيتوقع أن تنظر جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف اإلجراءات األخرى اليت ينبغي            -  ٣٦
                                                                                      ً                                    الالزمة لنقل التكنولوجيا املالئمة والتكيفية وبناء القدرات ونشر التكنولوجيات السليمة بيئياً لدعم التنمية املستدامة              

  .                        يف البلدان األطراف املتأثرة
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 املرفق األول

 تقنيات املعارف التقليدية

                                         ، بــتقرير األمانــة الــوارد يف الوثــيقة  ١-   م أ /  ٢٠                     ً                     أحــاط مؤمتــر األطــراف عــلماً، يف مقــرره  
ICCD/COP(1)/CST/5            بشأن قوائم اجلرد املتعلقة بالبحوث واملعارف التقليدية، وشجع األطراف املراقبني على                                                                                        

                                                                                                                 مجع املعلومات املتعلقة باستخدام التكنولوجيا واملعارف والدراية واملمارسات التقليدية واحمللية وتقدمي تقارير إىل             
                                                وكانت هذه التقارير متعلقة مبجموعة عريضة من         .      ً                طرفاً ومخسة مراقبني     ١٢                          تلقت األمانة تقارير من      و  .         األمانـة 

                                                                                                           املعـارف التقلـيدية واحمللية اليت نتجت يف حاالت كثرية من توارث اخلربات عرب األجيال واليت تستجيب للتغري                  
                                       جيا التقارير بتعمق والحظت استخدام جمموعة                             واستعرضت جلنة العلم والتكنولو  .                               االجتماعي والثقايف والبيئة احمللية

                                          مكافحة التعرية بفعل الرياح أو املياه، وصون   :                                                             متنوعة من التقنيات اليت ميكن تصنيفها حبسب موضوعها كما يلي      
  .                                                                                            املياه، وحتسني خصوبة التربة، ومحاية النباتات، واحلراجة، واهليكل االجتماعي، واهلندسة املعمارية للمساكن

 حة التعرية بفعل الرياح أو املياهمكاف -ألف 

                                                              إحاطة قطع األراضي حبواجز من األشجار أو مبواد غري حية يف بعض األحيان؛  :             مصدات الرياح  ) أ ( 

      أغصان  (                                                 حجرية أو ترابية أو مصنوعة من مواد نباتية           )                      حوائط وأسوار وأسيجة   (                إقامـة حواجز      ) ب ( 
                                               وتؤدي هذه احلواجز، اليت  جتري تعليتها بصفة          .       لسائدة                             بزوايا عمودية مع الرياح ا      )                          األشـجار أو سعف النخيل    

                     وميكن أن تستمر هذه      .                                                                                             دورية، إىل تراكم الرمال اليت يتم تثبيتها بعد ذلك بأغطية من أغصان األشجار أو بالطني              
                                                                         العملية بغرس أنواع النباتات املتشعبة اجلذور أو بالتثبيت البيولوجي للكثبان؛

                                                                     الرياح لتغيري اجتاهها مما يؤدي إىل احنراف مسار الرمال ومن مث توقف تراكمها؛                      إقامة حواجز بزاوية مع   ) ج ( 

                                                                                وضع أحجار كبرية على قمم الكثبان مما يؤدي إىل تزايد سرعة الرياح حول األحجار ومن مث إىل   ) د ( 
                                            زيادة قوة رفعها للرمال ومحلها إىل أماكن أبعد؛

                                                   إىل تثبيت عناصر خصوبة التربة نتيجة لزيادة متاسكها؛                                   تغطية األرض باملياه بعد حرثها مما يؤدي    ) ه ( 

  .                                                                                       إقامـة مصـاطب مزروعة تفصل بينها حوائط حجرية منخفضة مبحاذاة اخلطوط الكونتورية              ) و ( 
                                                             كمية األمطار وتوزيعها ومعدهلا، واجليولوجيا والتربة وأنواع        (                                                وتتوقف املسافة بني احلوائط على الظروف احمللية        

                                                                                وتتصل املصاطب بقنوات لتوجيه فائض املياه حنو األخاديد املستخدمة كمنافذ طبيعية للمياه؛  .  )              احملاصيل وغري ذلك

              وسيساعد تنفيذ   .                                                               تثبيت أحجار جافة مسطحة مع جذوع وأغصان األشجار العريضة يف األخاديد  ) ز ( 
                                   خمطط زراعي بسيط يف تقليل سرعة املياه؛

                                                      م أنواع النباتات اليت تتميز بسرعة النمو وارتفاع                                                     اسـتخدام النباتات ملكافحة التعرية؛ وتستخد       ) ح ( 
  .                   الكثافة ورسوخ اجلذور
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 مشاريع صون املياه -باء 

      وتنفذ   .                                                                                    إقامـة مسـتنقعات وبرك وأحواض جلمع املياه يف فصول األمطار للري ولسقي املاشية               ) أ ( 
                    اإلنشاءات مبواد حملية؛

                                    إنشاء حمتجزات على جماري املياه الصغرية؛  ) ب ( 

             فخالل األمطار    .                                                                    وهـي تقنـية قدمية حلفظ املاء والتربة، تالئم البيئات الصحراوية            :       سـريب    الت  ) ج ( 
    ً                       تبعاً لكثافة األمطار وخصائص  (                                 وتنساب نسب متفاوتة من هذه األمطار   .                       ً               الغزيـرة، متتص األرض جزءاً من املياه     

ٍ                وميكن توجيه هذه املياه حنو أراٍض جمهزة حبو         .                     ً    حنو أماكن أكثر اخنفاضاً     )       التربة                                    ائط حلجزها، مما يتيح تسرب املياه                                 
                                            واملسألة احلامسة يف هذه التقنية تتعلق مبدى         .                                                     وميكن حينئذ زراعة هذه األراضي مبحاصيل جيدة الغلة         .            يف الـتربة  

                               مالءمة التسرب للمحاصيل املطلوبة؛

                                           زراعة مساحات كبرية لتخفيض التبخر من التربة؛  ) د ( 

              ستخدام املياه؛                               تقنيات زراعة الدفيئة مع تنظيم ا    ) ه ( 

                                                                             إقامة مصارف وقنوات للري عازلة ملياه من الصلصال أو القرميد للحد من تبخر املياه؛  ) و ( 

                                                                            أي ممرات وأنفاق حتت األرض لنقل املاء من باطن األرض إىل السطح باجلاذبية               "      قنوات "        بـناء     ) ز ( 
  ؛ )                  للزراعة أو لالستهالك (

                  متفاوتة األعماق؛                        متعددة املستويات أي قنوات  "      قنوات "      إنشاء   ) ح ( 

         ً  اصطناعياً؛  "        القنوات "                    إنشاء حمتجزات لتغذية   ) ط ( 

                           استخدام أواين صلصالية للري؛  ) ي ( 

                                       حفظ رطوبة تربة احلدائق بواسطة املنسوجات؛  ) ك ( 

                                                                                   ري املصاطب املقامة على منحدرات بواسطة قنوات خمتلفة يقيمها املزارعون على احلافة الداخلية   ) ل ( 
                                                      ملياه عرب القنوات الكنتورية من أعلى مصطبة إىل أدىن مصطبة؛        وتنساب ا  .          لكل مصطبة

                               الستهالكها يف الصحراء أو يف املناطق   )             إنشاء خزانات (                                      مجـع املياه فوق سطوح املنازل وغريها         ) م ( 
               الشحيحة املياه؛

 ً  اً              متر تقريب     ١,٥                                                                                زراعة األرز باستخدام املياه السطحية يف موسم األمطار، وبناء حواجز بارتفاع              ) ن ( 
  .                       ملنع الفيض واحتجاز املياه
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 حتسني خصوبة التربة -جيم 

                                                       أي الفضالت احليوانية أو البشرية وبقايا النباتات املتحللة؛  :                       استخدام األمسدة الطبيعية  ) أ ( 

                                                        اقتياد املاشية مباشرة إىل احلقول لترعى وتسمد املكان بروثها؛  :                التسميد يف املوقع  ) ب ( 

                   وميكن التعجيل هبذه     .                                                   العضوية من البقايا النباتية والفضالت املرتلية                                إنـتاج واسـتخدام األمسدة      ) ج ( 
                             العملية بإضافة كائنات دقيقة؛

                                                                                         إنتاج واستخدام خليط من الروث والبول وفضالت الغابات والفضالت املرتلية والزراعية، مبا يف           ) د ( 
                                ذلك الرماد الناجم عن نار الطهي؛

                                                       ة العضوية اخلضراء، أي األمسدة املستخرجة من النباتات                                            حفـظ خصـوبة التربة بواسطة األمسد          ) ه ( 
                                     الطبيعية أو من احملاصيل خللطها بالتربة؛

                               استخدام نباتات مثبتة للنتروجني؛  ) و ( 

                                 خلط فضالت الغابات مباشرة بالتربة؛  ) ز ( 

                          خلط جثث احليوانات بالتربة؛  ) ح ( 

                           لسكر لزيادة نفاذية التربة؛                                                 نثر رماد قصب السكر الذي ميكن احلصول عليه من مصانع ا  ) ط ( 

                                                       وهذه العملية تناسب مجيع األراضي الصاحلة لزراعة قصب          .                                        نـثر الفضـالت السائلة لصناعة السكر        ) ي ( 
                                    وهذا يؤدي إىل زيادة حمتوى التربة        .                                                                                          السـكر، كما أهنا فعالة للغاية يف التربة املتماسكة أو املاحلة أو اليت تعرضت للتحات              

                                                      ، مما يزيد من تثبيتها، ويزيد الكتلة األحيائية البكتريية؛ )           مادة ديالية (                  ما اآلزوت والكربون                       من املواد العضوية، ال سي

                                           املعاجلة باجلري ملنع تعرية التربة وختفيض التبخر؛  ) ك ( 

                                           فرش طبقة من الطني الصلصايل حلماية سطح التربة؛  ) ل ( 

                                    استخدام احلصى لتقليل خطر حتات التربة؛  ) م ( 

                           ربة الثقيلة بإضافة الرمال؛            حتسني قوام الت  ) ن ( 

                                                         تطبيق الدورة الزراعية لتحسني إدارة خصوبة التربة ورطوبتها؛  ) س ( 

                             إراحة األرض حلفظ خصوبة التربة؛  ) ع ( 

                                   اختيار تقنيات إعداد التربة بعناية؛  ) ف ( 
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                       إلعداد التربة ولتسهيل    (                                                                 اسـتخدام حماريث متعددة السكك واجلر احليواين هبدف تقليل احلرث             ) ص ( 
  ؛ )                           زراعة دون تغيري خصائص التربة  ال

                  ، املنتمية جلماعة    "     جيابو "                                                                          إدارة الـتربة على النحو املالئم؛ وتعد الطريقة اليت تستخدمها طائفة              ) ق ( 
      ً                                                  ونادراً ما يستخدم مزارعو هذه الطائفة املاشية، فهم يفصلون   .                                       يف وادي كامتاندو أفضل طريقة إلدارة التربة  "     نوار "

                                             ل املعزقة ويستخدمون الطني الصلصايل األسود كسماد؛                      احلرث باستخدام أدوات مث

                                                            التقليدية يف بوركينا فاسو وهي تقنية مكثفة تشمل إدارة           "    زاي "               تستخدم تقنية     :              حفـظ التربة    ) ر ( 
      ويؤدي   .                                                                 وتتمثل يف حفر األرض وملء احلفر بالسماد العضوي يف فصل اجلفاف            .                               السـماد الطبيعي وحفظ املياه    
  .                                                                                  تقوم هبضم السماد العضوي مما ييسر امتصاص اجلذور لـه ويزيد مسامية التربة                                       ذلـك إىل جذب األرضية اليت     

                                                                          وتتيح هذه التقنية الفعالة للمجتمعات احملدودة املوارد جتديد التربة مبا            .                                          وبعد ذلك جيري بذر البذور يف هذه احلفر       
  .             ل عدم زراعتها         ً                           وميكن أيضاً ختزين املاء يف هذه احلفر يف حا  .                             يف ذلك التربة الشديدة التدهور

 محاية النباتات -دال 

                                                                        اختيار أنواع النباتات املالئمة للظروف املناخية احمللية؛ وزراعة أنواع           :                          حفـظ النباتات الطبيعية     ) أ ( 
                                                                           النباتات املقاومة للجفاف واحلرارة؛ وزراعة أنواع من النباتات املقاومة للملوحة؛

                                               ملنخفضات الغنية برواسب الطمي والنباتات العلفية؛                          حفظ ومحاية املراعي، ال سيما ا  :          منع الرعي  ) ب ( 

                                                             حصد النباتات العلفية الطبيعية وحرق األراضي لتحسني إعادة النبت؛  ) ج ( 

                                  ري احملاصيل يف الشتاء ملكافحة الصقيع؛  ) د ( 

  ؛ )                    اجلراد على سبيل املثال (              ملكافحة احلشرات   )            مثل الزرزور (               استخدام الطيور     ) ه ( 

                              ً                         رات اليت يكون فيها القمر مكتمالً لتقليل اإلصابات باحلشرات؛             احلصد خالل الفت  ) و ( 

                         نثر الرماد على النباتات؛  ) ز ( 

                                                                                 رش النباتات والبذور بالبول املخفف لتنظيفها وتأمني بعض احلماية هلا ضد األمراض واحلشرات؛  ) ح ( 

  .                                                 استخدام أنواع النباتات الشائعة اليت تكون أقوى عادة  ) ي ( 

 احلراجة -هاء 

                                                                             إقامة الغابات باستخدام أشجار وشجريات من األنواع احمللية وزرع أشجار وشجريات العلف؛  ) أ ( 

                                                                                       إنشاء املشاتل إلعادة التشجري ملراعي الصحراء؛ وتنمية البساتني يف الصحراء وإعادة تشجري الصحراء؛  ) ب ( 
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             حماصيل احلبوب         وتقطع    .                                                                           غـرس بـذور الـذرة الرفيعة أو الدخن واألشجار الصغرية يف نفس الوقت               ) ج ( 
     وقطع   .         ً                                                                                            سـنتمتراً أو أكثر حلماية األشجار الصغرية اليت تستفيد بذلك من رطوبة التربة والسماد العضوي                 ٥٠           بارتفـاع   

                               ً                                              ً     ً                     النباتات بارتفاع معني يعزز أيضاً التجدد الطبيعي جلميع أنواع النباتات ويكفل قدراً كبرياً من التنوع البيولوجي؛

                               ويطبق نفس نظام الزراعة هذا       .                                         رجية املعروفة بظلها املفيد يف آن واحد                             زراعة النب واألنواع احل     ) د ( 
                     فيما يتعلق بالكاكاو؛

  .                                                                إزالة األشجار لزراعة أنواع خمتلفة من اخلضر يف قطع أرض صغرية يف الغابات    ) ه ( 

 اهلياكل االجتماعية -واو 

      وهناك   .                رحال واالستقرار                         حياة الترحال وشبه الت     :                                              تنقسـم أسـاليب احلياة إىل ثالثة أنواع هي          ) أ ( 
                                                                                                             تفاوت كبري يف املسافات اليت تقطعها الفئات السكانية املمارسة هلذه األساليب واختالف بالتايل يف طرق اإلدارة                
                                                                                                                وطـرق تربية املاشية وكذلك يف اللجوء إىل الزراعة بالري على طول األهنار أو البحريات يف حالة الرحل وشبه                   

                                             ، وينقلون حيواناهتم حنو املناطق اليت تتوفر        )       االنتجاع (             ً                ل املراعي وفقاً لنمط مومسي                           ويستخدم الرعاة الرح    .     َّ  الرحَّل
                                                           ويتيح ذلك احلماية من التقلبات املناخية وتدهور الغطاء النبايت؛  .                   فيها املياه واألعشاب

   من    (     ً  شخصاً  ١٥           أشخاص إىل  ٥                                                          يف بوتسوانا، تنظيم جيمع بني التعاونية والبنك يضم من             " (       موتسيلو "      ال      ) ب ( 
                                                           وعضوية هذه اجملموعة طوعية وتستمر حىت هناية دورة القروض            ).                                                       الـرجال والنسـاء الذيـن ال تربطهم بالضرورة صلة         

                 ويستخدم كل ذلك     .                                                                                      ويسهم كل شخص بقدر متفق عليه من املال أو البذور أو مبا يعادل ذلك من العمل                 .           واالقـتراض 
                                       وميكن أن تشمل األنشطة املدعومة الطهي        .                        ثروة النقدية للمجموعة                                                       على أفضل حنو ممكن يف ضوء املعارف احمللية لزيادة ال         

                                                                                      وتستخدم املسامهات النقدية يف شراء ما يلزم مثل السكر أو معدات الطهي أو صناعة                .                                  وصـناعة اجلعة وبيع اجلعة احمللية     
                           كافة الدخول علـى أعضـاء           وتوزع    .                                                           ً                        اجلعة، ويعترب العمل املقدم يف جمال اإلنتاج أو التسويق مسامهة أيضاً يف رأس املال             

                                                                                                            ، الذيـن يسـتخدمون هـذا املـال يف تنمية مزارعهم بشراء املعدات أو يف تلبية احتياجاهتم االجتماعية                    "         موتسـيلو  "      ال    
                                                      بساطته وسرعة دوران األموال، وبساطة االستثمار وعدم         :                        ومن مزايا هذا النظام      ).                                   االحتفاالت األسرية، دفن املوتى، إخل     (

                                                                                 ً                مث كونه يف متناول اجلميع، وتوجيه األموال واألرباح مباشرة لألعضاء، وقدرة أشد الناس فقراً                                   خضـوعه لشروط، ومن   
                   على املسامهة بعملهم؛

                                           وتنتقل املهارات واملعارف من جيل إىل جيل         .                                                           تويل اجملتمعات احمللية أو جلان املزارعني إدارة موارد املياه          ) ج ( 
  ؛                                      على حنو يضمن إدارة سليمة للموارد املائية

                                                                                                    تـويل مـنظمة للمجـتمع احمللي محاية املراعي وتنظيم الوصول إليها وحتديد احلقوق واألدوار وتوقيع                  ) د ( 
                       ً                                                    ولكن املعارف تتفاوت تبعاً للجماعات واملناطق وتتوقف على الظروف احمللية،             ).                              فـيما يتعلق بإدارة املراعي     (           اجلـزاءات   

                              ً      ويف نيبال جتري إدارة املراعي وفقاً        .                       ة واالجتماعية للجماعة                                                                والـردود الـيت تقـدم حلـل مشاكل معينة والعزلة اجلغرافي           
                   للمعتقدات الدينية؛

                                                       تويل السكان احملليني وتنظيم الوصول إىل إدارة موارد الغابات؛    ) ه ( 
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                                                                                                    تنمـية السهول الفيضية غري املستخدمة من خالل الزراعة؛ وميكن أن يؤدي ذلك إىل استقرار السكان                  ) و ( 
    ً                         وفضالً عن ذلك، فإن استبدال       .                 ً      ً             كما أنه يدخل شكالً جديداً للزراعة       .                                املتاح، كما يف حالة النيجر                            نتـيجة لزيادة الغذاء   

           ً                                                                                               األرز جزئياً بالذرة الرفيعة اليت متثل الغذاء األساسي ميكن أن يساعد يف احلد من املغاالة يف الذرة الرفيعة ومنع التصحر؛

                                                  هيز النب، أو تكرير السكر، أو إنتاج زيت عباد الشمس؛       خملفات جت  :                               استخدام الفضالت لتغذية احليوانات  ) ز ( 

                                 وهي ذات قيمة بروتينية عالية،       :                         لالستهالك اإلنساين واحليواين    )               متعددة األنواع    " (       اللوبيا "              تعزيز زراعة     ) ح ( 
                                 وميكن أن تستخدم فضالهتا كسماد أخضر؛

                         اين أكسيد الكربون إصابتها                                                         ختزين احلبوب والبذور يف املطابخ حيث مينع أول أكسيد الكربون وث  ) ط ( 
  .       باحلشرات

 اهلندسة املعمارية والطاقة -زاي 

                            بإنشائها خارج املناطق املعرضة   )                                            البيوت، خمازن املعدات واملواد، الزرائب، إخل     (                 محايـة املـباين       ) أ ( 
  ؛ )                      الفيضانات، العواصف، إخل (                 للكوارث الطبيعية 

                       ختفيض احلرارة يف الصيف؛                                        بناء املداخن يف املنازل لتحسني التهوية ومن مث  ) ب ( 

                                                                 استخدام األقواس والقباب واألسقف العالية باملباين لتخفيض درجة احلرارة؛  ) ج ( 

                                                        عزل احليطان بطبقة من الصلصال أو القش ملنع احلرارة أو الربد؛  ) د ( 

                                                          بناء طوابق حتت األرض لالستفادة مبزاياها يف التربيد وحفظ األغذية؛    ) ه ( 

                                                                املناطق اجلبلية وحول املدن لتكوين احتياطيات من الثلج لفصل الصيف؛             بناء مثلجات يف  ) و ( 

                                                                       صناعة أبواب وشبابيك مفصلية وكذلك ستائر خشبية للوقاية من اإلشعاع الشمسي؛  ) ز ( 

                                                       ِّ   بناء أبراج محام للحصول على زبل احلمام الستخدامه كسماد مكمِّل؛  ) ح ( 

                                     تفاظ بقدر من الرطوبة يف املناطق اجلافة؛                                      إقامة شبكات للصرف االصطناعي يف القرى لالح  ) ط ( 

                                                           استخدام طواحني اهلواء وطواحني املياه؛ واستخدام الطاقة الشمسية؛  ) ي ( 

  ّ          جتفّف الفضالت  (                                                                          استخدام القوالب املصنوعة من فضالت مصانع السكر كمصدر للطاقة املرتلية             ) ك ( 
  ؛ )                    وجيري حتويلها إىل قوالب

  ؛                            استخدام قش األرز كمصدر للوقود  ) ل ( 

       ويساهم   .                                                                                  البناء باستخدام سيقان الذرة أو الدخن وقش القمح واحلشائش وغريها من الفضالت             ) م ( 
  .                                                   ذلك يف احلفاظ على نظافة القرى واحلد من القوارض واحلشرات
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 املرفق الثاين

 موجز استنتاجات وتوصيات الفريقني املخصصني للمعارف
 التقليدية والتابعني للجنة العلم والتكنولوجيا

       ً                                                                                              اسـتناداً إىل األعمال السابقة للفريقني املخصصني للمعارف التقليدية ملكافحة التصحر والتابعني للجنة              - ١
                     ُ                                                                                             العلم والتكنولوجيا، قُدم عدد من التوصيات لنقل التكنولوجيا على املستويني الوطين ودون اإلقليمي، وفيما يلي               

  :            هذه التوصيات

                                                      يف مقاطعيت كسيجينانغ وغانسو القاحلتني، إلقامة أحزمة                                                ينـبغي نقل التقنيات اليت مت تطويرها          ) أ ( 
               ً     ً                                                                                              واقـية تلعب دوراً كبرياً يف محاية األراضي الزراعية من خماطر الرياح وكوارث الرمال، وتطبيق هذه التقنيات يف                  

                                                                                    املناطق شبه القاحلة واملساحات اجلافة شبه الرطبة يف املناطق اليت تسودها ظروف طبيعية مماثلة؛

                          املواد الكيميائية لتثبيت    /    احلصى /                                                           ي إدخال ممارسات استخدام حواجز مربعات القش ومهاد الطني              ينـبغ   ) ب ( 
                                                                                                                               الرمال املنجرفة يف مستجمعات املياه يف مناطق الرواسب الطفالية والتالل من أجل إعادة الغطاء النبايت إىل املواقع الطبيعية                  

                                         الرمال وحيدث فيها فقدان خطري للتربة واملاء؛                                                  اليت هتب فيها الرياح السائدة بوترية عالية وتكثر فيها 

                                                                                              ينـبغي مـد نطاق التكنولوجيات املستخدمة يف إنشاء املزارع األحيائية يف مناطق السهوب أو                 ) ج ( 
                                                                                                                     املراعي، واليت بدأت لصون املراعي املتأثرة باإلفراط يف الرعي يف املناطق شبه القاحلة واملناطق اجلافة شبه الرطبة،                 

                                                                                      طق السهوب الصحراوية اليت تواجه خطر التصحر، يف الشرق األقصى وآسيا الوسطى وشرق                             حبيـث يشمل منا   
                         أفريقيا وأمريكا اجلنوبية؛

                                                                                       ينبغي ترويج املمارسات املستخدمة لصون التربة ومجع مياه الصرف السطحي وحرث املصاطب              ) د ( 
                                         الرمال، لتطبيقها يف املناطق املتأثرة                                                                                يف مسـاحات جتمع املياه مبناطق الرواسب الطفالية والتالل اليت تواجه زحف           

                                مبشاكل تدهور املراعي وحتات التربة؛

                                                                                           ينبغي التشجيع على تطويع الطاقة اليت تولدها الطواحني اهلوائية والطاقة الشمسية يف املناطق اليت         ) ه ( 
              ميات القاحلة            ً                                                                                      تواجـه نقصـاً يف حطب الوقود والفحم والغاز، وينبغي إدخال احلماية باألسيجة السلكية يف احمل               

                                                                  وحمميات التنوع البيولوجي يف املناطق اليت ترتفع فيها الكثافة احليوانية؛

                                                                                                    ينـبغي تطبيق تقنيات البذر اجلوي لتثبيت الرمال املتنقلة وإعادة الغطاء النبايت لتالل الرواسب                ) و ( 
                                    الرعي إلقامة املزارع العلفية وتربية                         ً                                              الطفالية األخدودية تطبيقاً واسع النطاق يف مناطق السهوب املتأثرة باإلفراط يف

                                                                                                            احلـيوانات بتوفري املأوى والغذاء وإصالح النظام اإليكولوجي يف البلدان اليت تعاين من مشاكل الكثبان املتحركة            
                 والرمال املتنقلة؛

                                          ً                                        ينبغي تطبيق احلراجة الزراعية اليت أحرزت جناحاً يف ختصيب التربة وحتسني األراضي الزراعية، يف   ) ز ( 
                                                                                             مـناطق السـهل األوسط للصني وهنج استخدام املخصبات الزراعية يف الربازيل، على أساس جترييب، يف األراضي     
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                               ً                                                                             الصاحلة للزراعة اليت استغلت حديثاً بالواحات أو على أطراف الصحارى حيث يتراوح معدل سقوط األمطار ما                
              ً   مليمتر سنوياً؛   ٥٠٠        ً    مليمتراً و   ٣٥٠   بني 

                                                                   ت املستخدمة لزيادة مجع مياه الصرف السطحي عند سفوح اجلبال أو                                  ينـبغي إدخال املمارسا     ) ح ( 
                                                                                                            تـالل السفوح يف مناطق الرواسب الطفالية من أجل إدارة مستجمعات املياه واألهنار املومسية واملنخفضات اليت                

  .                                     جيري تشجريها باستخدام مياه الصرف السطحي

 ً                                                    اً بتطبيق التكنولوجيات العصرية التالية، وخباصة يف                                                            وأوصى فريقا اخلرباء املعنيان باملعارف التقليدية أيض       - ٢
  :                                                                         البلدان اليت أنشأت برامج تعاون دولية وإقليمية مع شركاء آخرين وبلدان متقدمة

                                                                                                تقنـيات االقتصـاد يف اسـتهالك املاء، مثل نظم الري بالرش والري بالتنقيط والري بالرذاذ                  ) أ ( 
          والتخصيب؛

                                   رائدة واستخدامها يف زراعة األحراج؛                            زراعة الدفيئة، وإدخال نباتات  ) ب ( 

                                                                                              تنمية الطاقة الشمسية، واستغالل مزارع الغاز األحيائي والغازات لتجنب تبديد حطب الوقود،              ) ج ( 
         التدفئة؛ /                         وإدخال وسائل مبتكرة للطهي

                                ميكنة التحريج وحصاد علف املراعي؛  ) د ( 

                              حفظ الرطوبة يف التربة الرملية؛                                              استخدام املواد االصطناعية احلديثة يف ختصيب التربة و    ) ه ( 

                                 ً                                                         إدخـال حمسـنات التربة اليت طورت حديثاً يف املناطق احملدودة األمطار، وخباصة يف املساحات                 ) و ( 
                                                                              القاحلة والشديدة القحولة يف مشال غريب الصني ومنطقة الساحل وغرب آسيا والشرق األوسط؛

                                     املياه وصوهنا يف وادي النيل، وحوض النهر                                      ً              نقـل العوامل الكيميائية اليت طورت حديثاً إلطالق          ) ز ( 
                                                                                                              األصفر وحوض هنر يانغتسي؛ ووادي أماديا، وهنر الغانج، وبلدان اخلليج العريب، ومنطقيت الساحل ومشال أفريقيا               

                                                      من أجل تنمية الزراعة والعناية بالطبيعة على نطاق واسع؛

                                  ور لزيادة جودة الشتالت وتوسيع نطاق                                                    مواصلة الترويج الستخدام املواد الكيميائية املولدة للجذ  ) ح ( 
   .                                                   إعادة الغطاء النبايت وتشجيع الزراعة على أساس تقليدي

                                                                                                      ويف إطار اجلهد الدويل املبذول لنقل املعارف التقليدية والتقنيات احلديثة ملكافحة التصحر، ينبغي تشجيع            - ٣
  :                                         عمليات التبادل العلمي والتكنولوجي التالية

                                                                             املني املؤهلني، مبن فيهم أساتذة اجلامعات وطالب الدراسات العليا يف امليادين                              برنامج لتبادل الع    ) أ ( 
                                                                                             املتعلقة مبكافحة التصحر وقوانني وسياسات الدول وتطوير التكنولوجيا احلديثة وابتكار األنواع الرائدة؛
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       ين ودون                                                                                بـرنامج لتبادل التقنيني ومتخذي القرارات يف امليادين التخصصية على املستويات الوط      ) ب ( 
                                                                                            اإلقليمي واإلقليمي عن طريق اجلهود الدولية واملبادرات األقاليمية املتعلقة بإعادة التدريب والتعليم؛

        الصغار؛ /                                                                         برنامج لتبادل الطالب يشمل الدراسة اجلامعية والتثقيف والتوعية يف مدارس الكبار  ) ج ( 

                                 لك التدريب التقين واجلوالت الدراسية                                                     برنامج لتبادل خدمات البيانات العملية واإلرشاد، مبا يف ذ  ) د ( 
  .                                                           واملالحظة امليدانية، والعروض التقنية على مستوى القاعدة الشعبية

                                                                                                                   ويشكل تبادل املعلومات وتقامسها عنصرين مهمني يف إقامة الروابط الدولية واالتصال بني البلدان النامية والبلدان                - ٤
  :                                                            بني البلدان املهتمة من أطراف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر                          وينبغي تشجيع النشاط التايل   .                املتقدمة املتأثرة

                                                                                         ينبغي تيسري تبادل واستخدام املعلومات املتعلقة بالتكنولوجيا واملعرفة والدراية واملمارسة املالئمة   ) أ ( 
              ؤسسات الدولية                                                                                                 بـني الـبلدان املـتأثرة وينبغي تعزيز مشاركة الشركاء املعنيني يف هذه املمارسة، مبا يف ذلك امل             

                                                                                                           واملـنظمات غري احلكومية واجلمعيات املدنية األخرى ومنظمات اجملتمع احمللي، عن طريق اآللية العاملية وبرنامج               
                                                                                                                األمم املتحدة للبيئة ومكتب األمم املتحدة ملكافحة التصحر واجلفاف التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك               

                                                                                           ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة                                         الدويل ومرفق البيئة العاملية   
                                                                واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واهليئات األخرى التابعة لألمم املتحدة؛

                                                                                        ينبغي أن تتبادل اإلدارات الوطنية واملؤسسات دون اإلقليمية واإلقليمية، جبميع وسائل االتصال،       ) ب ( 
                                                                                               ات األرصاد اجلوية الالزمة لوضع معايري ومؤشرات لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ومؤشرات          معلوم

   .                                             لتأثري التصحر واخلربات يف جمال رصد التصحر وتقييمه

- - - - - 

 


