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 اكتتاح الدوئا -هوبا  
ُعقــدت الــدورة الســتثنائية الرابعــة للمنــة العلــم والتكنولوجيــا االــدورة الســتثنائية الرابعـــة  -1

 12إىل  9للمنة( برئاسة السيد أوريل سافريال اإسرائيل( يف كانكون، باملكسيك، يف الفـةة مـن 
ـــــــــة  ـــــــــا  جلســـــــــات 2015آذارومـــــــــار    آذارو 12إىل  9يف الفـــــــــةة مـــــــــن . وعقـــــــــدت اللمن

 .2015 مار 
، افتــــتي رئــــي  اللمنــــة الــــدورة 2015آذارومــــار   9ويف اجللســــة األوىل، املعقــــودة يف  -2

 ورحب جبميع األ را  واملراقبني. 
ويف اجللســة نفســأا، أدىل ببيانــات افتتاحيــة الســيد روبأتــو بــورمي أنةولــو، حــاكم وليــة   -3

ةابــات باملكســـيكو كينتانــا روو والســيد  ـــور ي رســكال بــأي ، املـــدير العــال للمنــة الو نيـــة لل
 واألمني التنفيذي لتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر.

وأدىل ببيانـــات أيضـــاا وثلـــو كوســـتاريكا اباســـم الموعـــة أمريكـــا ال تينيـــة ومن قـــة البحـــر  -4
 الكارييب(، واللاد األورويب، وتركيا.

 ال  ا ل التنظي ية -ثا ياا  
 إقرائ جدوت األ  ات وتنظيم الع ل -هلف 

 من جدول األعمال( 1االبند   

مــن  1، يف البنــد 2015آذارومــار   9نظــرت اللمنــة، يف جلســتأا األوىل املعقــودة يف  -5
جدول األعمـال املعنـون اإقـرار جـدول األعمـال وتنظـيم العمـلا الـذي كـان معرواـاا علـى اللمنـة 

 . ICCD/CST(S-4)/1بشأنه مذكرة من األمانة ترد يف الوثيقة 
ويف اجللســـــــة نفســـــــأا، أقـــــــرت اللمنـــــــة جـــــــدول األعمـــــــال املؤقـــــــ  الـــــــوارد يف الوثيقـــــــة  -6

ICCD/CST(S-4)/1  ووافقـــ  علـــى تنظـــيم أعمـــال الـــدورة كمـــا ورد يف املرفـــق الثـــا  مـــن جـــدول
 األعمال املؤق . وفيما يلي جدول األعمالي

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -1 
واجلفـــا  مـــن أجـــل الت فيـــف مـــن و ـــأة مكافحـــة التصـــحروتداور األرااـــي  -2 

ــــــا واملعــــــار   ــــــم والتكنولوجي ــــــة املســــــتدامةي مســــــا ة العل ــــــق التنمي الفقــــــر ولقي
 واملمارسات التقليديةي

تشــــ يق القيــــودي اــــعف الــــنظم اييكولوجيــــة الاراعيــــة والســــكان يف املنــــا ق  اأ( 
 املتأثرةو
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التكيـــــف ونقـــــل ايجـــــراءاتي اتبـــــال الـــــنأأل القائمـــــة علـــــى األرااـــــي يف الـــــا   اب( 
 املعار و

 الرصد والتقييمي كيفية تقييم فعالية إجراءات التكيف. اج( 
إسداء املشورة العلمية بشأن مواولي ااستكشا   يارات التعادل يف تداور  -3 

 األرااي يف سياق التنمية املستدامةا.
 اعتماد تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا. -4 

، انت بــ  اللمنــة بالتاكيــة الســيد 2015آذارومــار   9يف  ويف اجللســة األوىل، املعقــودة -7
ماتيـــا  مامونـــدا اأومنـــدا(، والســـيد أوليـــك موســـةلدييف اتركمانســـتان(، والســـيدة نيكـــول إيـــديل 
لوري برنيك  فـاي  دي فـالن ابـأو( نوابـاا للـرئي  للعمـل  ـ ل مـا تبقـى مـن مـدة وليـة السـيد 

حممـــد عبـــداج الشـــرجيب، االـــيمن( والســـيدة ســـونيا  فـــؤاد ســـحات ااجلاائـــر(، والســـيد عـــ ء الـــدين 
 مونسالي  ابأو(.

ويف اجللسة األوىل أيضاا، عين  اللمنة نائب رئي  اللمنـة، ماتيـا  مامونـدا اأومنـدا(،  -8
 مقرراا للدورة.

 ه  ات ال ؤت ر العل ل ال الث بت اقية األ م ال تحدا ل كاكحة التصحر - اء 
لعلمــي الثالــث لتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التصــحر، الــذي عقــدت اللمنــة املــؤمتر ا -9

، يف لــدورة الســتثنائية الرابعــة للمنــةدارت أعمالــه  ــ ل اجللســات مــن األوىل إىل الســابعة مــن ا
 اأ( إىل اج( من جدول األعمال.2يف إ ار البند  2015آذارومار   12إىل  9الفةة من 

مـن  2، يف البنـد 2015آذارومـار   9املعقـودة يف  ونظرت اللمنـة، يف جلسـتأا األوىل -10
 ICCD/CST(S-4)/2جــدول األعمــال، وكــان معرواــاا عليأــا مــذكرات مــن األمانــة تــرد يف الوثيقــة 

 .Corr.1و
ــــــات افتتاحيــــــة كــــــل مــــــن الســــــيد برنــــــاردو اــــــوبرت، رئــــــي  الــــــاد املعــــــار                     -11 وأدىل ببيان

ـــــــــة                   العلميـــــــــة والتقليديـــــــــة مـــــــــن أجـــــــــل الت ـــــــــة املســـــــــتدامة ورئـــــــــي  منظمـــــــــة أمروبـــــــــولي  الدولي نمي
(و والسـيد وليـال ألبـأ بـاين، رئـي  اللمنـة الستشـارية العلميـة للمـؤمتر Agropolis Internationalا

العلمــــي الثالــــث لتفاقيــــة األمــــم املتحــــدة ملكافحــــة التصــــحر وعميــــد كليــــة الاراعــــة والتكنولوجيــــا 
ال بيعيــة يف جامعــة نيفــادا بالوليــات املتحــدة األمريكيــة وأســتاذ فيأــاو وف امــة  األحيائيــة واملــوارد

الســـيدة تاريـــا اـــالونني، ســـفأة أمانـــة اتفاقيـــة مكافحـــة التصـــحر لدرااـــي اجلافـــة، ورئيســـة فنلنـــدا 
 .سابقاا 
وألقى كلمة رئيسية السيد مارك ريد، مدير مركا األحباث املتعلقة بتبادل املعار  جبامعة  -12

 مدينة برمنةأال يف اململكة املتحدة لربي انيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
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وتل  جلسة لاور ردَّ   هلا املتكلمون على التعليقـات الـأ أدىل  ـا وثلـو سـركة تنميـة  -13
الةابــات يف وليـــة اريانـــا باهلنـــد، وجامعـــة ترينـــ  اكنـــدا(، وو ارة الةابـــات الةكيـــة، وو ارة التعلـــيم 

 والبحث العلمي يف موريتانيا وعلى األسئلة الأ  رحواا.العا  
 : تشخيص القيون1ابجت اع  -1 

علـــى التـــوا ،  2015آذارومـــار   10و 9يف اجللســـتني الثانيـــة والرابعـــة، املعقـــودتني يف  -14
 اأ(. 2نظرت اللمنة يف البند الفرعي 

. وتــرأ  2015آذارومــار   9 وافتــتي رئــي  جلنــة العلــم والتكنولوجيــا اجللســة الثانيــة يف -15
 السيد باين الجتمال األول وتوىل إدارته.

 وأدىل رئي  جلنة العلم والتكنولوجيا بكلمة رئيسية. -16
وتل  جلسة لاور ردَّ   هلا املتكلم الرئيسي على التعليقات الأ أدىل  ا وثلو جامعة  -17

األمســاك اباكســتان(، وجامعــة أوك اومــا،  ترينــ  اكنــدا(، وو ارة الةابــات واحليــاة الربيــة ومصــائد
ومعأد الكوي  لدحباث العلمية، ومركا حبوث الصحراء امصر(، واجملل  الو ين للبيئة من أجل 

 تنمية مستدامة االنيمر( وعلى األسئلة الأ  رحواا.
 آذارو 10و ــــ ل الجتمــــال األول مــــن اجللســــة الرابعــــة للمنــــة، الــــذي ُعقــــد أيضــــاا يف  -18
، وتوىل رئاسـته وإدارتـه السـيد بـاين، قُـدم  عـرويل وأُد    حظـات  تاميـة مـن 2015 مار 

ي الســيد نبيــل بــن  ضــرا، مرصــد الصــحراء الكــرب  والســأل 1جانــب املقــررين التــالني ل جتمــال 
األفريقــي اتــون (و والســيدة مــرم دييــا، مركــا اييكولوجيــا واألرااــي القاحلــة باجلامعــة التمريبيــة 

اوي (و والســيد كــ و  كيلنــر، مؤسســة األحبــاث الو نيــة يف جنــوب أفريقيــاو والســيدة الو نيــة افنــ
دي جـــــاردان، املركـــــا الـــــدو  للدراســــات الاراعيـــــة املتوســـــ ية العليـــــا، واملعأـــــد  - مــــي   ريكيـــــي

املتوســ ي للدراســات الاراعيــة يف مونبلييــه افرنســا(و والســيد أوليــك موســةيلدييف، املعأــد الــو ين 
 لنباتات واحليوانات اتركمانستان(.للصحراء وا

 : اإلجراءات2ابجت اع  -2 
، نظــرت اللمنــة يف 2015آذارومــار   10يف اجللســتني الثالثــة والرابعــة، املعقــودتني يف  -19

 اب(.2البند الفرعي 
وتــوىل الســيد ماتيــا  مامونــدا، نائــب رئــي  جلنــة العلــم والتكنولوجيــا وباحــث يف املعأــد  -20

، الـذي عقـد  ـ ل اجللسـة الثالثـة 2الاراعية يف أومندا، رئاسـة وإدارة الجتمـال  الو ين لدحباث
 للمنة.
وأدىل بكلمة رئيسية السيد ريشارد تومـا ، مـدير برنـامأل اجملموعـة الستشـارية للبحـوث  -21

حـوث الاراعية الدولية املتعلقة بأنظمة اينتاج الاراعي يف األرااي اجلافة، التـابع للمركـا الـدو  للب
 الاراعية يف املنا ق اجلافة يف األردن. 
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وتلـــ  جلســـة لـــاور رد   هلـــا املـــتكلم الرئيســـي علـــى التعليقـــات الـــأ أدىل  ـــا وثلــــو  -22
ــــــــــــب الــــــــــــو ين ملكافحــــــــــــة التصــــــــــــحر يف الصــــــــــــني، وو ارة تةــــــــــــأ املنــــــــــــا  يف باكســــــــــــتان،  املكت

، املكســــــــــــــيك، وجامعــــــــــــــة ساســــــــــــــاري Central de Organizaciones Campesinas y Popularesو
اإي اليـــا(، وجامعـــة عبـــدو مومـــو  االنيمـــر(، وو ارة الاراعـــة يف إريةيـــا، والوكالـــة األملانيـــة للتعـــاون 
الدو  اأملانيا(، وإدارة املـوارد ال بيعيـة يف و ارة التنميـة والبيئـة يف من قـة مااـاولي بسـري لنكـا، 

 وعلى األسئلة الأ  رحواا. 
 10رئــــي  جلنــــة العلــــم والتكنولوجيــــا اجللســــة الرابعــــة الــــأ عقــــدت أيضــــاا يف مث افتــــتي  -23

. وتولـــــ  رئاســـــة وإدارة اجتمـــــال حـــــول دور املعـــــار  احملليـــــة يف التصـــــدي 2015آذارومـــــار  
سوســـة، عضـــو اللمنـــة الستشـــارية  - للتصـــحروتداور األرااـــي واجلفـــا  الســـيدة مـــرم أ تـــار

ل والسياســـات، ومنســـقة اجمللـــ  الستشـــاري للشـــبكة العلميـــة، وعضـــو ايئـــة التفاعـــل بـــني العلـــو 
 الدولية املكافحة التصحر. 

وألق  كلمة رئيسية السيدة أرسول أوسوالد سربينك، أسـتاذة يف مركـا األحبـاث ايقليميـة  -24
 املتعددة ال تصاصات باجلامعة املستقلة الو نية يف املكسيك.

ئيســية علــى التعليقــات الــأ أدىل  ــا وثلــو وتلــ  جلســة لــاور ردت   هلــا املتكلمــة الر  -25
جلنة األمم املتحدة القتصادية ألمريكـا ال تينيـة والكـارييب، واملدرسـة الو نيـة الةابويـة للمأندسـني 

 ااملةرب(، والوكالة األملانية للتعاون الدو  وعلى األسئلة الأ  رحواا. 
جتمــال الــذي تــوىل رئاســته وإدارتــه الســيد و ــ ل اجللســة الرابعــة للمنــة أيضــاا، ويف إ ــار ال -26

ي 2 ماتيـا  مامونـدا، قُــدم  عـرويل وأد    حظـات  تاميــة مـن جانـب املقــررين التـالني ل جتمــال
السيد ساندارسي ار ل. بأادار، مـن املركـا الـدو  للبحـوث الاراعيـة يف املنـا ق اجلافـة يف األردن، 

رب  والســـأل األفريقـــي، والســـيدة نتـــا  فـــان والســـيدة ماكســـيم ثيبـــون، مـــن مرصـــد الصـــحراء الكـــ
ااولنـدا(، والسـيد بـاتري  بـورمأ، مـن مركـا العمـل واي ـا ات  Both ENDSاارين، مـن منظمـة 

الدوليـــة افرنســـا(، والســـيدة نيكـــول إيـــديل لـــور بـــأ  فـــاي  دي فـــالني، مـــن اجلامعـــة الكاثوليكيـــة 
 البابوية ابأو(.

قــــررون علــــى التعليقــــات الــــأ أدىل  ــــا وثلــــو جامعــــة وتلــــ  جلســــة لــــاور رد   هلــــا امل -27
تشــابينةو املســتقلة ااملكســيك(، وجامعــة لمولينــا الو نيــة للعلــول الاراعيــة ابــأو(، واملعأــد الــو ين 
للبحـــــوث املتعلقـــــة باملنـــــا ق ســـــبه القاحلـــــة االربا يـــــل(، واملدرســـــة الو نيـــــة الةابويـــــة للمأندســـــني 

رااــي القاحلــة التــابع جلامعــة فرنسيســكو دي مأانــدا التمريبيــة ااملةــرب(، ومركــا اييكولوجيــا واأل
 الو نية افناوي ( وعلى األسئلة الأ  رحواا. 

 : الرصد والتقييم3ابجت اع  -3 
، نظــرت 2015آذارومــار   12و 11يف اجللســتني امامســة والسادســة املعقــودتني يف  -28

 اج(.2اللمنة يف البند الفرعي 
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السـيد  3ة العلم والتكنولوجيا اجللسة امامسـة. وتـوىل رئاسـة الجتمـال وافتتي رئي  جلن -29
تاو وانك، عضو اللمنة الستشارية العلمية، وعضو ايئة التفاعل بني العلـول والسياسـات، ومـدير 
امل تـرب الرئيســي للبحـوث املتعلقــة بالصــحراء والتصـحر بأكادميــة العلــول الصـينية، الصــني، وأســتاذ 

 باحث فيه. 
ـــا أبرااـــال، مـــديرة املعأـــد األرجنتيـــين للبحـــوث  -30 وأدلـــ  بكلمـــة رئيســـية الســـيدة إلينـــا ماري

 املتعلقة باألرااي اجلافة التابع للممل  الو ين للبحوث العلمية والتقنية. 
وتلــ  جلســة لــاور ردت   هلــا املتكلمــة الرئيســية علــى التعليقــات الــأ أدىل  ــا وثلــو  -31

اون الــدو ، وو ارة الاراعــة يف إريةيــا، وجامعــة كــوفينةي ااململكــة املتحــدة(، الوكالــة األملانيــة للتعــ
وكلية اهلندسة الاراعية يف سانتيامو ديل إيستأو ااألرجنتـني(، واملندوبيـة السـامية للميـال والةابـات 

 وحماربة التصحر باملةرب، وعلى األسئلة الأ  رحواا.
ا رئاســـة وإدارة اجتمـــال حـــول  أوجـــه التـــ  ر بـــني وتـــوىل رئـــي  جلنـــة العلـــم والتكنولوجيـــ -32

 (. 2015آذارومار   12اتفاقيات ريو، عقد   ل اجللسة السادسة للمنة ا
وأدىل بكلمــة رئيســـية عـــرب برنـــامأل اســـكايبا الســيد مرااـــال فـــون مـــالتيت ، باحـــث يف  -33

 الل  البحوث العلمية والصناعية، جنوب أفريقيا. 
هلا املتكلم الرئيسي على التعليقات الأ أدىل  ا وثـل جامعـة وتل  جلسة لاور رد    -34

 ترين  اكندا( ووثل الوكالة األملانية للتعاون الدو  وعلى األسئلة الأ  رحااا. 
ــــني رئيســــيتني أيضــــاا الســــيد تومــــا  سروسكســــو  -35 ــــي  اهليئــــة الفرعيــــة وأدىل بكلمت ، رئ

للمشورة العلمية والتكنولوجية التابعة لتفاقية األمم املتحـدة اي اريـة بشـأن تةـأ املنـا ، والسـيدة 
 مراسيي  ميةنيش ، مديرة معأد الدراسات البيئية يف جامعة نيو ساوث ويلا بأسةاليا.

ليقــات الــأ أدىل  ــا وثلــو وتلــ  جلســة لــاور رد   هلــا املتكلمــان الرئيســيان علــى التع -36
جامعـــة ترينـــ  اكنـــدا(، وو ارة البيئـــة واملـــوارد ال بيعيـــة والت  ـــيك العمـــرا  ومصـــائد األمســـاك يف 
دومينيكا، واملندوبية السامية للميـال والةابـات وحماربـة التصـحر يف املةـرب، وكليـة اهلندسـة الاراعيـة 

 امـــــــــل املعـــــــــين بالتصـــــــــحر افرنســـــــــا(و يف ســـــــــانتيامو ديـــــــــل إيســـــــــتأو ااألرجنتـــــــــني(، والفريـــــــــق الع
ااملكســيك(و وجامعــة ليــد  ااململكــة  Biosustentabilidad y Forraje Verde en Oaxaca و

 املتحدة( وعلى األسئلة الأ  رحواا. 
ـــدم   -37 ـــاو وانـــك، ُق و ـــ ل اجللســـة السادســـة أيضـــاا الـــأ تـــوىل رئاســـتأا وإدارهتـــا الســـيد ت

ي السـيد ألن مراينمـر، 3نب املقررين التـالني ل جتمـال عرويل وأد    حظات  تامية من جا
جامعـة ليــد  ااململكــة املتحــدة(، والســيد ريشــارد إيســكدافال، معأــد البحــوث مــن أجــل التنميــة 
افرنسا(، والسيد راجاندرا ب. باندي، املعأد الو ين للأيدرولوجيا ااهلند(، والسيد صـاحب  ادا 

 ستدامة لدرااي اباكستان(، والسيد ريشارد توما . عرفان اج  ان، برنامأل ايدارة امل
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 2(، نظراــا يف البنــد 2015آذارومــار   12واســتأنف  اللمنــة، يف جلســتأا الســابعة ا -38
 وبنودل الفرعية. 

وتوىل نائب رئي  جلنة العلم والتكنولوجيا رئاسة وإدارة اجتمال حول مكافحة التصـحر  -39
 ك. وتداور األرااي واجلفا  يف املكسي

وأدىل بكلمـــات رئيســـية الســـيدة نورمـــا ســـالومي مونةيـــا ألـــداراكا، املـــديرة العامـــة املكلفـــة  -40
بالق ــال األو  واملـــوارد ال بيعيـــة املتمـــددة يف أمانـــة البيئــة واملـــوارد ال بيعـــة يف املكســـيك، والســـيد 

يـة باتفاقيـة األمـم  ور ي ريسكال بأيا، املدير العـال للمنـة الو نيـة للةابـات وجأـة التنسـيق املعن
املتحدة ملكافحة التصحر يف املكسيك، و يسو  دافيد مومي  ديا ، أسـتاذ جبامعـة تشـابينةو 
ـــــا،  ـــــالعلم والتكنولوجي ـــــة األمـــــم املتحـــــدة ملكافحـــــة التصـــــحر مكلـــــف ب املســـــتقلة ومراســـــل لتفاقي

 املكسيك. 
 تصحراختتام ال ؤت ر العل ل ال الث بت اقية األ م ال تحدا ل كاكحة ال -4 

يف اجللســة الســابعة للمنـــة أيضــاا، تـــوىل الســيد اــوبرت رئاســـة وإدارة الجتمــال امتـــامي  -41
 للمؤمتر العلمي الثالث لتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر.

سوسة ببيانني، عراا فيأما الستنتاجات العلمية  - وأدىل السيد باين والسيدة إ  ار -42
 ية للمؤمتر، على التوا .الرئيسية واآلثار السياسات

وأدىل بتعليقات وثلو اللـاد الـدو  حلفـل ال بيعـة واملـوارد ال بيعيـة، واملكتـب ايقليمـي  -43
 لةرب آسيا، وجامعة ترين  اكندا(.

وقُــدتم  عــرويل مــن الســيد ألــدرين مــارتني بريــا مــارين، باحــث، وحــدة تنســيق البحــوث  -44
باملنــا ق ســبه القاحلــة االربا بــل(، والســيد  ــار  ــرا ، املــدير يف املعأــد الــو ين للبحــوث املتعلقــة 

 التنفيذي ملرصد الصحراء الكرب  والسأل األفريقي.
وأدىل ببيــان نائــب رئــي  جلنــة العلــم والتكنولوجيــا وأعلــن ا تتــال املــؤمتر العلمــي الثالــث  -45

 لتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر.

 الحضوئ -جيم 
حضــر الــدورة الســتثنائية الرابعــة للمنــة وثلــو األ ــرا  التاليــة يف التفاقيــة اانظــر الوثيقــة  -46

ICCD/CST(S-4)/INF.2ي) 
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 الكامأون تركمانستان اللاد األورويب

 كوبا تركيا اللاد الروسي

 كوت ديفوار تومو األرجنتني

 كوستاريكا جار كوك أرمينيا

 كولومبيا املتحدةمجأورية تناانيا  إريةيا

 الكوي  مجأورية كوريا إسرائيل

 كينيا مجأورية الكونةو الدمقرا ية إكوادور

 ليسوتو مجأورية مولدوفا أملانيا

 ماليايا جنوب أفريقيا إندونيسيا

 مدمشقر جورجيا أو بكستان

 املةرب دومينيكا أومندا

 املكسيك ساموا أوكرانيا

 اململكة العربية السعودية سري لنكا ايس مية( -إيران امجأورية 

 موريتانيا سويسرا باكستان

 موريشيو  صربيا الربا يل

 املوحدة( -ميكرونيايا اوليات  الصني الربتةال

 ناميبيا مابون بنما

 النمسا مرينادا بوتان

 النيمر ميانا بوتسوانا

 اهلند فرنسا البوسنة واهلرسك

 انةاريا الفلبني بولندا

 الوليات املتحدة األمريكية البوليفارية( -فناوي  امجأورية  بأو

 اليابان فنلندا بي رو 

 اليمن كا ا ستان تايلند

 وحضر الدورة أيضاا مراقبون من الدولة التالية مأ العضو يف التفاقيةي -47
 الكرسي الرسو  
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 وكان  منظمات األمم املتحدة ومكاتبأا ووكالهتا املت صصة التالية وثلة يف الدورةي -48
 ارييباللمنة القتصادية ألمريكا ال تينية ومن قة البحر الك 
 منظمة األمم املتحدة لدمذية والاراعة 
 الوكالة الدولية لل اقة الذرية 
 الصندوق الدو  للتنمية الاراعية 
 أمانة التفاقية املتعلقة بالتنول البيولوجي 
 برنامأل األمم املتحدة للبيئة 
 جامعة األمم املتحدة 
 املنظمة العاملية لدرصاد اجلوية 

منظمــة مــن منظمــات اجملتمــع  16ســ  منظمــات حكوميــة دوليــة و وكانــ  وثلــة أيضــاا  -49
 املد .
عاملـــاا الــدورة الســـتثنائية الرابعــة للمنــة العلـــم والتكنولوجيــا، واملـــؤمتر  128وحضــر أيضــاا  -50

وا تتمأـا  2015آذارومـار   9العلمي الثالث لتفاقية مكافحـة التصـحر الـذي بـدأ أعمالـه يف 
 .2015آذارومار   12يف 

 الوثا ق -نات 
تــرد يف املرفــق الوثــائق املقدمــة لتنظــر فيأــا جلنــة العلــم والتكنولوجيــا يف دورهتــا الســتثنائية  -51

 الرابعة.

إجررراءات لجنررة العلررم والتكنولوجيررا كررل نوئتةررا ابعررت نا ية الرا عررة  شرر ف  -ثال اا  
  ر جدوت األ  ات  4إل   2البنون  ر 

ضرل والج رام  رر هجرل التخ يرف  رر وفر ا ال قرر  كاكحة التصحر/تدهوئ األئا -هلف 
وتحقيق التن ية ال  تدا ة:   اه ة العلم والتكنولوجيا وال عرائم وال  ائعرات 

 التقليدية 
  ر جدوت األ  ات(  2)البند   

يأد  املؤمتر العلمـي الثالـث لتفاقيـة مكافحـة التصـحر إىل إنتـاج معرفـة علميـة سـديدة  -52
قــادرة علــى توجيــه عمليــة واــع السياســات واحلــوار يف مــؤمتر األ ــرا . وســتحال النتــائأل العلميــة 
واآلثــار السياســاتية الرئيســة التاليــة الــأ انبثقــ  عــن املــؤمتر إىل الــدورة الثانيــة عشــرة للمنــة العلــم 

للمنــة( علــى النحــو الــوارد يف التقريــر النأــائي للــدورة الســتثنائية الرابعــة  12والتكنولوجيــا االــدورة 
سأاجع مكتب اللمنة نتائأل املؤمتر قبل ، 11-ول أ21للمنة. وعم ا باألحكال الواردة يف املقرر 
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ر مـــع األ ـــرا  للمنـــة  عيهـــة ايئـــة التفاعـــل بـــني العلـــول والسياســـات وبالتشـــاو  12انعقـــاد الـــدورة 
واجملموعــــات ايقليميــــة. وســــُيعريل تقريــــر عــــن تنظــــيم املــــؤمتر العلمــــي الثالــــث ونتائمــــه،  ــــا فيأــــا 

كــي تنظــر فيــه ويت ــذ مــؤمتر األ ــرا  قــرارات   12التوصــيات السياســاتية، إىل اللمنــة يف دورهتــا 
 بشأنه، وفقاا ألحكال التفاقية. 

 النتا ج العل ية الر ي ة  -1 
األرااـــي يف األرااـــي اجلافـــة اليـــول بســـبب ايجأـــاد املقـــةن بالضـــةك الســـكا  تتـــداور  -53

واملمارســات مــأ املســتدامة يدارة األرااــي وتةــأ املنــا . اــذا ايجأــاد ل يكتفــي بايــادة قابليــة 
الــنظم البيئيــة للتــأثر بــل ُإاو اــا إىل  يــادة تلــك القابليــة لــد  البشــر الــذين يعتمــدون علــى تلــك 

يــة. وتشــمل الــروابك القائمــة بــني تةــأ املنــا ، وتــداور األرااــي، وقابليــة الــنظم البيئيــة الــنظم البيئ
والبشر للتأثر، األسباَب واآلثار وتدابأ التصـدي البيوفيايائيـة والبشـرية. و ـة ث ثـة عوامـل تـتحكم 

( التعـريل 1ا يف قابلية النظم البيوفيايائية والجتماعية للتأثر بتـداور األرااـي وتةـأ املنـا ، اـيي
ــــــنظم الجتماعيــــــة والبيئيــــــةو 2هلــــــذل ايجأــــــاداتو ا ( احلساســــــية أو مــــــد  رجحــــــان تعــــــديل ال

القــدرة علــى التكيــف أو إمكانيــة تةــأه األداء الــوحبيفي للنظــال حبيــث تصــان  ــدمات النظــال  (3ا
ـــل املـــؤمتر بـــنأأل جديـــد يقـــول علـــى املشـــاركة لستكشـــا  الصـــ ت  البيئـــي وســـبل العـــي . وتوسه

بــــني الــــنظم الفيايائيــــة والــــنظم الجتماعيــــة، مــــع الةكيــــا علــــى القابليــــة للتــــأثر. وُقســــم   القائمــــة
( ايجــراءاتو 2شــ يق القيــودو ا( ت1العــرويل العلميــة وتبــادل اآلراء علــى ثــ ث جلســاتي ا

الرصــد والتقيــيم. و ُلــب إىل املشــاركني يف كــل جلســة الةكيــا علــى املســائل البــار ة املثــارة يف  (3ا
 وتقدم توصيات علمية وعملية حمددة من أجل لقيق التأثأ املنشود.  (1االتوجيأيالتقرير 

 تشخيص القيون  )ه( 
كثأة اي األمور املعروفة عن آثار عمليَأ تداور األرااي وتةأ املنا  على توفأ النظم  -54

قـــة بـــني اـــاتني البيئيـــة الةـــذاء والعلـــف وال اقـــة ومأاـــا مـــن الســـلع. لكـــن املعرفـــة قليلـــة عـــن الع 
العمليتــــني مــــن حيــــث رد الفعــــل والــــتحكم يف النتــــائأل املتوقعــــة. ول يفتــــأ يتاايــــد عــــدد املؤســــرات 
البيوفيايائيــة علــى تــداور األرااــي الــذي مكــن تقــديرل تقــديراا فعــالا مــن حيــث التكلفــة بواســ ة 

ي وفقـدااا بفعـل الستشعار عن بعد. ومكن أيضاا تقدير القيمة القتصادية مدمات النظال البيئـ
التـــداور تقـــديراا يتســـم باملايـــد مـــن الدقـــة. لكـــن، ل بـــد مـــن لقيـــق املايـــد مـــن التقـــدل يف واـــع 
مؤسرات نوعيـة علـى امـدمات الـأ ل مكـن تقـدير قيمتأـا نقـداا بسـأولة، مثـل املؤسـرات الثقافيـة 

دال املســــتدال والروحيــــة، ألن هلــــا ع قــــةا وثيقــــة بقضــــايا أساســــية مثــــل األمــــن الةــــذائي والســــت 
لدرااي. اذا، ولظى املعار  احمللية والتقليديـة، أكثـر فـأكثر، باأل يـة يف اسـتحداث وارسـات 
يف الــــال ايدارة املســــتدامة لدرااــــي لت فيــــف القابليــــة للتــــأثر، لكــــن الضــــرورة تــــدعو إىل واــــع 

__________ 

 Impulse Report – Climate changeا شـاركة فريـق دو  مـن امـرباء( Mark S. Reed and Lindsay C. Stringer (1ا 

and desertification: Anticipating, assessing & adapting to future change in drylands (Montpellier, 

France, Agropolis International, 2015)ُقدل يف املؤمتر العلمي الثالث لتفاقية مكافحة التصحر .  . 
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ــــة واحملليــــة وتــــؤدي إىل فأــــم أفضــــل للقــــدرا ت علــــى مؤســــرات عمليــــة ملمــــع بــــني املعــــار  العلمي
التكيــف. إن املعــار  املتولــدة مــن تلــك البحــوث ستســمي لنــا بتحســني عمليــة توقــع التفــاع ت 
املعقــدة بــني الــنظم البيوفيايائيــة والجتماعيــة يف ســياقات حمــددة. فعلــى ســبيل املثــال، ســيؤثر تةــأ 

دد َمـن املنا  وتداور األرااي يف العديد مـن املنـا ق يف وجـود األسـمار والينـابيع، واـي أمـور لـ
مكنه احلصول على املوارد من األرااي يف الكثأ من اجملتمعات التقليدية. ومالباا مـا يـرتبك ذلـك 

 بنول اجلن . 
ومن سأن لقيـق املايـد مـن التوافـق بـني أسـاليب تشـ يق القيـود أن يـدعهم قـدرتنا علـى  -55

ـــأثر املتعلقـــة تبـــادل املعـــار  وتعايـــا تـــدابأ التصـــدي. ويشـــمل ذلـــك منأميـــات لديـــد قابل ـــة الت ي
بتداور األرااي وتةأ املنا . ومن سأن لقيق املايد من التوافق، أيضاا، أن يسأل تضـييق ن ـاق 
سيناريواات تةأ املنا  حبيث يقتصر على السـياقات احملليـة وتوسـيعه ليمتـد مـن السـياقات احملليـة 

 إىل سياقات أفسي.
 اإلجراءات )ب( 

يـــارات تكنولوجيـــة عـــدة يف الـــال التصـــدي للحـــد مـــن قابليـــة متلـــك اجملتمعـــات احملليـــة   -56
التـــــــأثر، مثـــــــل  يــــــــادة قـــــــدرة احملاصـــــــيل واحليوانــــــــات علـــــــى التكيـــــــف، ولســــــــني انـــــــدماج نظــــــــم 
احملاصيلواملاســيةوالةابات، وترســيد اســتعمال املــوارد احملــدودة، مثــل املــاء واملةــذيات. لكــن التوســل 

علــــى تصــــورات املــــاارعني ورب أــــا بالبيانــــات بــــذلك لايــــادة العتمــــاد وتســــأيله يقتضــــي الوقــــو  
العلمية. وإب إسراك املاارعني وأصحاب املصلحة اآل ـرين يف لديـد املشـاكل البحثيـة وحلوهلـا، 
 ــا يف ذلــك أفضــل املمارســات. وعلــى العلمــاء، بــل صــنال السياســات، أن يعةفــوا بــأن العوامــل 

التكيـــف. ول بـــد مـــن لســـني منأميـــات القتصـــادية تـــؤثر يف  يـــارات  -الثقافيـــة والجتماعيـــة 
البحــث والتواصــل الــأ ملمــع بــني املعلومــات الجتماعيــة والثقافيــة والبيوفيايائيــة،  ــا فيأــا معــار  
السكان األصليني و ربات املاارعني. وقد يدعم اذل اجلأـوَد واـع قائمـة جـرد مـن نـول اويكـيا 

ى هتيئـــة بيئـــة للـــتعلهم املتبـــادل الـــذي ألســاليب استصـــ ح األرااـــي وأدواتـــه. وينبةـــي التشـــميع علـــ
ااملعرفـة اهلمينـةا. وقـد يعـا  آليـات التصـدي ت ـوير القـدرات، ومشـاركة اجملتمعـات  يع ي قيمة لــ

احمللية، وملارب املنشأ بالنسبة إىل بعض التكنولوجيات. وعن احلوافا السـوقية، إـب إعـداد املايـد 
ادية والبيئيــة مــع الةكيــا علــى اجلوانــب املؤسســية، مــن األحبــاث لتقيــيم آثاراــا الجتماعيــة والقتصــ

 مثل تكاليف الصفقات وع قات القوة، لتقييم فعاليتأا يف احلد من قابلية التأثر.
ويف وســـع كثـــأ مـــن مؤسســـات البحـــث والت ـــوير أن لـــدد وتعـــا ، بـــدرجات متفاوتـــة،  -57

  اـذل اميـارات تُعـ   يارات التصدي علـى مسـتويات لتلفـة ويف سـياقات سـن. لكـن ملـا كانـ
 واقع بعينأا ومدفوعة بال لب، ف  بد من البحث عن آليات متكن العلماء وأصـحاب املصـلحة 
مــن املشــاركة يف تقيــيم النمــاح وايبــ د بــه. ول بــد مــن لليــل الــنظم، مثــل لليــل سلســلة القيمــة 

ســـتدامة، مثـــل قلـــة ولليـــل الســـوق، لتحديـــد احلـــوافا والعقبـــات الـــأ تعـــةيل تـــدابأ التصـــدي امل
املعــــار  التقليديــــة واحملليــــة، وقلــــة إمكانــــات احلصــــول علــــى رأ  املــــال والتكنولوجيــــا، واحلــــواجا 
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اللةويــة، والتفــاوت اجلنســا ، واياكــل حقــوق امللكيــة، وبيئــات السياســات. وســيكون مــن الــ  ل 
 تــداور األرااــي لقيــق التعــاون والتواصــل علــى املســتو  ايقليمــي للنظــر يف الــروابك القائمــة بــني

 والكوارث ال بيعية، مثل الفيضانات والايارات األراية.
ول بـــد مـــن إعـــداد املايـــد مـــن البحـــوث عـــن نظـــم املعرفـــة. ويكتســـي أ يـــة بالةـــة يدارة  -58

األرااي والتنمية الريفية نقُل املعرفة، سواء كانـ  تقـول علـى املعـار  التقليديـة أو العلـول العصـرية 
مـــاا بـــأن املعرفـــة حركيـــة ومرتب ـــة بالســـياق ومتأصـــلة يف الثقافـــة ويف ت ـــور مســـتمر. أو كليأمـــا، عل

بــد أيضــاا مــن وجــود لــاذج لنقــل املعرفــة أفضــل وأفعــلو وتــوفر تكنولوجيــات اينةنــ  العصــرية  ول
اهلواتف احملمولة فرصاا جديدة يف اذا املضمار. ومن سأن وجود اوج أفضل يدارة املعرفـة أن  أو

ضـــاا علــــى لســـني منأميـــات تقيــــيم القـــدرة علـــى التكيــــف أو قـــدرة اجملتمعـــات احملليــــة يســـاعد أي
واجملتمعــات علــى توليــد مــوارد حقيقــة مــن تفاع هتــا مــع بيئاهتــا. ويصــُدق اــذا األمــر  اصــة علــى 
الــنظم الرعويــة. ومــن الضــروري إعــداد دراســات متكاملــة ومتعــددة الت صصــات عــن الــروابك بــني 

 تداور األرااي.عمليأ تةأ املنا  و 
 الرصد والتقييم )ج( 

لكـي يكــون الرصــد والتقيــيم مفيــدين يف إ ـار لقيــق التعــادل يف تــداور األرااــي، إــب  -59
لديـد أاـدا  وااــحة ينتفـع  ــا مجيـع أصــحاب املصـلحة. فقــد تكـون مؤســرات الرصـد والتقيــيم 

لمــــاارعني أو مــــأام مــــن املفيــــدة للعلمــــاء البيوفيايــــائيني أو صــــنال السياســــات مــــأ ذات فائــــدة ل
مست دمي األرااي الذين يعتمدون أكثر على املؤسرات أو املعار  التقليدية. ويف الوق  الذي 
تتحقق فيه أسكال متنوعة من التقدل يف اسـتعمال الستشـعار عـن بعـد، فالاـا ل تفيـد كثـأاا بعـُد 

عرفة اهلمينةا الأ تنبين على العلـول اامل العاملني يف امليدان. فالن كان يتعني علينا حقيقةا التوسل بـ
العصـــرية واملؤســـرات أو املعـــار  التقليديـــة أو احملليـــة، فـــالن مـــن الـــ  ل األ ـــذ  نظـــور بعيـــد األمـــد 

 يست دل مؤسرات مفيدة جلميع أصحاب املصلحة.
وينبةــي مواصــلة األحبــاث ل نتقــال مــن مؤســرات اــيقة نســبياا، مثــل املؤســرات القياســية  -60

ت ور السكان، إىل إ ار متكامل متسق يستعمل مؤسـرات لوصـف قابليـة التـأثر. ومكـن النباتية و 
تسـ أ إ ــار مــن اــذا القبيــل يف إنتــاج معلومــات تتعلــق بالسياســات. ول بــد مــن بــذل املايــد مــن 

 اجلأود للتمييا بني مؤسرات حالة تداور األرااي وتةأ املنا  وبني مؤسرات املسبتبات.
ات كثــأة مثــأة يف الــال الستشــعار عــن بعــد تشــمل الصــور الســاتلية وقــد حــدث  ت ــور  -61

ذات الستبانة العالية، ويف املتناول أكثر فأكثر، وأجأاة الستشـعار احملمولـة علـى  ـائرات بـدون 
 يـــار امليســـورة التكلفـــة، والتعأيـــد علـــى ن ـــاق واســـع باســـتعمال ت بيقـــات متنوعـــة مـــن اهلواتـــف 

حبـاث إىل ترسـيذ اـذل الت ـورات حبيـث مكـن إجـراء الرصـد والتقيـيم الذكية. وينبةي أن هتد  األ
بـدرجات متفاوتــة وعلــى يــد جأــات صــاحبة مصــلحة لتلفــة. وسيشــمل ذلــك املراجعــة املســتمرة، 
وا تبار املنأميات وتقييمأا لتوحبيف اذل األنوال اجلديدة من البيانات  ـأ توحبيـف. وستسـتلال 

يدارة الموعــات كبــأة مــن البيانــات املتباينــة واملااَوجــة بينأــا، أيضــاا انتأــاج اــوج جديــدة ومبتكــرة 
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مثل تلك الأ تفيد العلماء وكذلك اجملتمعات احملليـة املن ر ـة الـأ تعمـل علـى لقيـق التعـادل يف 
تداور األرااي. بيد أنـه ل بـد مـن بـذل املايـد مـن اجلأـود يإـاد سـند علمـي ملفأـول التعـادل يف 

 تداور األرااي.
 اعتنتاجات )ن( 

تُعـــد األنشـــ ة البشـــرية ســـبباا رئيســـياا مـــن أســـباب اجلفـــا  وتـــداور األرااـــي والتصـــحر  -62
وعام ا مسا اا يف تةأ املنا . ومن واجب اجملتمع، بناء على ذلك، أن خيفف مـن اـذا ايجأـاد 

د مـــن أو قلـــب املااـــه عـــن  ريـــق اتبـــال اـــوج مبتكـــرة لبلـــود التعـــادل يف تـــداور األرااـــي. ول بـــ
تســ أ أفضـــل العلـــول والتكنولوجيـــات العصـــرية، لكننــا ىلتـــاج يف النأايـــة إىل تةيـــأ ســـلوك النـــا  

 ومواقفأم من است دال األرااي ومأاا من املوارد ال بيعية.
 اآلثائ ال ياعاتية -2 

يتســارل تنــاقق إنتاجيــة األرااــي ومأاــا مــن املنــافع املســتمدة منأــا بســبب تةــأ املنــا   -63
إىل تــداور األرااــي وإىل التصــحر. وكمــا جــاء يف التقريــر التــوجيأي، أن تةــأ املنــا  يُــرب  ويــؤدي 

ســــوء إدارة األرااــــي باملايــــد مــــن الســــرعة علــــى ن ــــاق العــــا  و ــــد مــــن قــــدرات الســــكان علــــى 
سيما يف األرااي اجلافة. وتتسم اذل األرااي بتقلبـات سـديدة يف معـدل سـقو   السة اق، ل

مـــأ متوقـــع. وأد  ذلـــك إىل اســـتحداث نظـــم لســـت دال األرااـــي واياكـــل  األم ـــار وجبفـــا 
وعمليات للحوكمة تعك  أوجه عدل اليقني تلك وتُبدهداا عـن  ريـق املرونـة واحلركيـة يف توحبيـف 
رأ  املــــال ال بيعــــي. ويف ســــياق األســــواق املعوملــــة اــــذا، يــــؤثر تــــداور األرااــــي وتةــــأ املنــــا  يف 

لةاا على ن اق نظم منا ية وبيئية أ ر  بواس ة اهلمرة واألسواق وانعـدال األرااي اجلافة تأثأاا با
األمـــن والنااعـــات. وعلـــى اـــذا، تســـتوجب السياســـات تـــوفهر بيانـــات عـــن أســـباب التصـــحر مـــأ 

 املباسرة.
ويعد تةأ املنا  سبباا مباسراا رئيساا لتداور األرااي. فالتصـحر مكـن عـاول إىل حـدوث  -64

قو  األم ار وإىل ا دياد تواتر وحدهة اجلفا  الناجم عن تةأ املنـا . وحيثمـا  تةأات يف ألا  س
كــــان مســــت دمو األرااــــي يتعراــــون للتةيــــأات ويتــــأثرون  ــــا ويقــــدرون علــــى التكيــــف، أمكــــن 

 التأقلم. ومن   يست يعوا التكيف، أصبحوا قابلني للتأثر.
 تشخيص القيون )ه( 

الدولية املعنية بتةأ املنا  إىل احلالت املمكنة لدرااي تشأ إسقا ات اهليئة احلكومية  -65
يف إ ــار الســيناريواات املنا يــة املقبلــة. إن كشــف الصــلة بــني فقــدان رأ  املــال ال بيعــي وتةــأ 
املنا  او بـنف  درجـة أ يـة لديـد اآلثـار علـى األرااـي الـأ مكـن أن تُعـا  مباسـرة إىل أنشـ ة 

ــــة يف األجــــل القصــــأ البشــــر. ومكــــن ل ســــتثمارات و  ــــات ااــــاذ القــــرار القائمــــة علــــى األدل عملي
واملتوســـك وال ويـــل الـــأ متيـــا بـــني تةـــأ املنـــا  املباســـر ومـــأ املباســـر واألســـباب البشـــرية أن توجـــه 
 يــارات التكيــف يف الــال األرااــي. وقــد تســتأدي اــذل اميــارات بنمــاذج وأدوات قائمــة علــى 
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إىل صــنال السياســات ومــأام مــن أصــحاب املصــلحة ب ــرق املشــاركة وســيناريواات تقــدل األدلــة 
 ميسهرة وصاحلة ل ست دال.

ـــن مــــن النتفـــال  ــــذل  -66 ول بـــد مـــن وجــــود اياكـــل ومؤسســــات وعمليـــات للحوكمــــة متكه
املعار  فعلياا. وملا   يكن مست دمو األرااي مالكني هلا بالضرورة، فالن حقوق امللكية قد لـد 

هتـد  إىل تيسـأ التكيـف. ويصـُدق اـذا الكـ ل  اصـة علـى مسـت دمي من فعالية احلوافا الأ 
األرااي الصةأة الـذين يتعراـون أصـ ا لضـةو  سـديدة بسـبب تقلـب أسـعار األمذيـة وتقلبـات 

 املنا .
 اإلجراءات )ب( 

إب أل تكتفي ألـا  احلوكمـة املقبلـة السـديدة علـى لتلـف املسـتويات، مـن احمللـي إىل  -67
عــاة تــداور األرااــي والتصــحر اللــذين يتســبب فيأمــا الســتة ل املفــر  لــرأ  املــال الــدو ،  را

ـــدر علـــى تنفيـــذ ايدارة  ال بيعـــي بـــل آثـــار تةـــأ املنـــا  أيضـــاا. ومكـــن للحوكمـــة الســـديدة، الـــأ تـُق 
املســـتدامة لدرااـــي بـــدرجات متفاوتـــة، أن تـــؤمهن وصـــول األدوات املشـــةكة بـــني الق ـــاعني العـــال 

اعتمــــاد املنتمــــات واحلــــوافا الســــوقية األ ــــر ، إىل اــــدفأا بتكــــاليف صـــــفقات  وامــــاث، مثــــل
من فضــة وتشــمع علــى تةيــأ الســلوك إ اء ايدارة املســتدامة لدرااــي. وتــؤدي العلــول دوراا مأمــاا 
يف لديـــد  يـــارات الســـة اق البديلـــة الـــأ مكنأـــا أن تشـــمع علـــى ايدارة املســـتدامة لدرااـــي، 

ة وجــود مؤسـرات علـى القيمــة النقديـة ومـأ النقديــة مـدمات النظـال البيئــي. ودعـم التوعيـة بضـرور 
ومــن املأــم أيضــاا العــةا  باملعــار  التقليديــة واحملليــة ومراعاهتــا، واــي معــار  مبنيــة علــى تــاريذ 
 ويـــل حافـــل بـــامربات والـــدرو  املســـتفادة يف حبـــل منا ـــات متقلبـــة، ومكنأـــا أن توجـــه بالفعـــل 

يف يف الال األرااي. وعلى منظمـات اجملتمـع املـد  وامـدمات ايرسـادية أسكال سن من التك
ـــتعلهم الجتمـــاعي باســـتعمال اللةـــة واملعلومـــات املناســـبة وتكنولوجيـــات التصـــالت.  أن تـــدعم ال
ومكنأا أن تساعد على بناء الثقة والتفاام يف الوق  الـذي توفـق فيـه بـني احتياجـات اجملتمعـات 

ـــن مـــن احملليـــة، و لبـــات امل ـــة، والـــربامأل السياســـية، األمـــر الـــذي مكه ســـتألكني، واألوســـا  البحثي
توحيـــد ايجـــراءات بـــني لتلاـــف أصـــحاب املصـــلحة، وتقلـــيق الفـــارق الـــامين بـــني إنتـــاج املعرفـــة 

مــع  -وت بيقأــا. ويُعــده ذا فاعليــة أعظــم مــن النأــوج التنا ليــة التقليديــة إســراُك أصــحاب املصــلحة 
ل التكيـــف يف الـــال األرااــي يف منـــا ق بعينأـــا ويف إنتــاج املعرفـــة مـــع يف لديـــد أســكا -مــأام 
 العلماء.

ويعد نقق املوارد حاجااا كبأاا أمال ايدارة املسـتدامة لدرااـي. ويـوفر التكيـف يف الـال  -68
األرااي أحد سبل كسب املايد من الدعم املا  ولقيق تقدل صوب أاـدا  التنميـة املسـتدامة. 

حلاجُة إىل توايي ال ريقة الأ مكن  ا لويل التمويل إىل اـذل األنشـ ة، ومـا اـي وتظل قائمةا ا
املــــوارد املتاحــــة وبــــأي مقــــدار، وألي أصــــحاب مصــــلحة. ويت لــــب تنســــيق إجــــراءات أصــــحاب 
املصـــلحة املتنوعـــة يف امليـــدان حوكمـــة ومؤسســـات فعالـــة للمســـاعدة علـــى لقيـــق العـــدل ورفاايـــة 

 اينسان.
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النامجة عن تةأ املنا  وتداور األرااي والتصحر الالت عديـدة وت ـرح  وتشمل اآلثار -69
الموعــة مــن التحــديات الــأ تــؤثر أصــ ا يف الع قــة بــني األمــن الةــذائي، والصــحة، وفقــدان ســبل 
ــــدابأ  ــــك نظمــــاا واوجــــاا متكاملــــة للمســــ هحات ال بيعيــــة لواــــع ت العــــي ، والفقــــر. ويســــتلال ذل

واملنـــا  وتنـــول األحيـــاء لتحقيـــق مكاســـب ســـن، وت ـــوير نظـــم  التصـــدي، وتعمـــيم قضـــايا األريل
 مشاركة املعار  بني أصحاب املصلحة لتبادل أفضل املمارسات.

ومتــ  احلاجــة إىل تــدابأ للتصــدي تسةســد بتقييمــات اقتصــادية جامعــة رصــينة تشــمل  -70
والقـــيم مـــأ اقتصـــاديات تـــداور األرااـــي وتةـــأ املنـــا ، ومراعـــاة تكـــاليف الفعـــل وعـــدل الفعـــل، 

النقديــة. وتــؤدي احلــوافا واملثب ــات دوراا مأمــاا يف اجتنــاب ســوء التكيــف. وتن ــوي آثــار لــولت 
النظــال علــى تكلفــة اجتماعيــة يةتــب عليأــا اراحبــونا وا اســرونا. ويظأــر ذلــك بامصــوث يف 
اــوء تنــامي املضــاربة يف األرااــي وســراء األرااــي علــى ن ــاق واســع، األمــر الــذي ســيؤدي إىل 
عواقـــب اجتماعيـــة دوليـــاا وحمليـــاا و ـــر  مســـار الوصـــول إىل املـــوارد ال بيعيـــة واســـتة هلا، وقـــدرة 

 األرااي على دره منافع لدعم َرَفه اينسان.
 الرصد والتقييم )ج( 

تقـدل بيانــات السـواتل معلومــات عـن التةــأ علــى ن اقـات مكانيــة متعـددة، األمــر الــذي  -71
وجب تـد  ا عـاج ا وحمـدهد الةـريل ويـوفر أساسـاا لتقيـيم فعاليـة يسمي بتحديـد املنـا ق الـأ تسـت

ايدارة املستدامة لدرااـي. وإـب اجلمـع بـني تلـك البيانـات وامل حظـات امليدانيـة والتوافـق معأـا 
باسـتعمال تكنولوجيــات مثــل اهلواتــف احملمولــة يسـراك املــوا نني،  ــن فــيأم النســاء والشــباب، يف 

القـــدرات يف األمـــد القريـــب واملتوســـك والبعيـــد لتيســـأ إســـراك أصـــحاب  الرصـــد. ول بـــد مـــن بنـــاء
 املصلحة املتعددين يف رصد ايدارة املستدامة لدرااي.

فمؤســـــرات رصــــــد التعــــــادل يف تــــــداور األرااـــــي وايدارة املســــــتدامة لدرااــــــي مكنأــــــا  -72
اقيات ريو الث ث بامصوث تقييم  يارات التكيف فعلياا. ومن سأن تقييم إ ار مشةك بني اتف

أن يسأل رصد  دمات النظال البيئي املتعددة رصداا يتسم باملايد من التوا ن ويلقـي الضـوء علـى 
 املنافع املتنوعة املكتسبة من ايدارة املستدامة لدرااي.

 اعتنتاجات )ن( 
إن ايحمال عن الفعل لي   ياراا. فلكي تكون احلظـو  أوفـر لصـون اجملتمعـات احملليـة  -73

والـــنظم البيئيـــة والملـــال صـــوب التعـــادل يف تـــداور األرااـــي، علينـــا التمكـــني للتكيـــف يف الـــال 
األرااـــي بواســـ ة ســــراكات وتعـــاون بـــني أصــــحاب مصـــلحة متعـــددين. وســــُتعريل اـــذل اآلثــــار 

ايئة التفاعل بـني السياساتية الأ ملله  من املؤمتر العلمي الثالث لتفاقية مكافحة التصحر على 
حبيث تست يع إعداد موجاات للسياسة العامة كـي ينظـر فيأـا مـؤمتر األ ـرا   لسياساتالعلول وا

 يف دورته الثانية عشرة.
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إعداء ال شوئا العل ية  ش ف  وضوع: "اعتكشام خيائات التعرانت كرل تردهوئ  - اء 
 "ل عياق التن ية ال  تدا ةاألئاضل ك

  ر جدوت األ  ات( 3)البند   
مـن  3، يف البنـد 2015آذارومار   12ستأا الثامنة املعقودة يف نظرت اللمنة، يف جل -74

جـــدول األعمـــال، اإســـداء املشـــورة العلميـــة بشـــأن مواـــولي ااستكشـــا   يـــارات التعــــادل يف 
تــداور األرااــي يف ســياق التنميــة املســتدامةا، وكــان معرواــاا عليأــا مــذكرات مــن األمانــة تــرد يف 

 .Corr.1و ICCD/CST(S-4)/2الوثيقة 
 استكشــا ا مواــول بشــأن احلاصــل بالتقــدل علمــاا وأحي ــ  جلنــة العلــم والتكنولوجيــا  -75

التعادل يف تداور األرااي يف سياق التنميـة املسـتدامةا وتبادلـ  وجأـات النظـر األوليـة   يارات
وسـُيبحث مواـول التعــادل يف تـداور األرااـي حبثــاا مستفيضـاا يف الــدورة  خبصـوث اـذل املســألة.

للمنة العلم والتكنولوجيا  ـد  امـروج بتوصـيات قـد تـود اللمنـة تقـدمأا إىل مـؤمتر الثانية عشرة 
 األ را .

 ا ت ان تقرير لجنة العلم والتكنولوجيا  -جيم 
  ر جدوت األ  ات( 4)البند   

مـن  4، يف البنـد 2015آذارومار   12نظرت اللمنة، يف جلستأا الثامنة املعقودة يف  -76
ااعتمـــاد تقريـــر جلنـــة العلـــم والتكنولوجيـــاا، الـــذي كـــان معرواـــاا عليأـــا بشـــأنه جـــدول األعمـــال، 

 (.ICCD/CST(S-4)/L.1مشرول التقرير املتعلق بدورهتا الستثنائية الرابعة ا
ويف اجللســـة نفســـأا، اعتمـــدت اللمنـــة مشـــرول التقريـــر بنـــاء علـــى اقـــةاح مـــن الـــرئي ،  -77

  ساعدة من األمانة.وأذن  للمقرر بأن يستكمل تقرير الدورة 
 وأدىل الرئي  ووثل أمانة التفاقية ببيان  تامي. -78
وأدىل   حظـــات  تاميـــة الســـيد  يســـو  كاراســـكو مـــومي ، املنســـق العـــال يف وكالـــة  -79

 حفل الةابات وإص حأا، يف املكسيك.
 يا، وإريةيا.وأدىل ببيانات وثلو اللاد األورويب، وبنن اباسم الدول األفريقية(، وترك -80
 باسم منظمات اجملتمع املد . BothENDSوأدىل ببيان عال وثل  -81
 وأعلن الرئي  ا تتال الدورة الستثنائية الرابعة للمنة العلم والتكنولوجيا. -82
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 ال ركق 

الوثررا ق ال عروضررة  لرر  لجنررة العلررم والتكنولوجيررا كررل نوئتةررا ابعررت نا ية   
 الرا عة 

 وانالعن  رما الوثيقة

ICCD/CST(S-4)/1  جدول األعمال املؤق  وسروحه. مذكرة مقدمة من األمانة 

ICCD/CST(S-4)/2 

 

تقرير عن التحضأ للمؤمتر العلمي الثالـث لتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة 
التصـــحر بشــــأن امكافحــــة التصــــحروتداور األرااــــي واجلفــــا  مــــن أجــــل 

املســـــتدامةي مســـــا ة العلــــــم الت فيـــــف مـــــن و ــــــأة الفقـــــر ولقيـــــق التنميــــــة 
والتكنولوجيا واملعار  واملمارسات التقليديـةا والتقـدل احملـر  بشـأن مواـول 
ــــــداور األرااــــــي يف ســــــياق التنميــــــة  ااستكشــــــا   يــــــارات التعــــــادل يف ت

 املستدامةا

ICCD/CST(S-4)/2/Corr.1 

 

 تقرير عن التحضأ للمؤمتر العلمي الثالـث لتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة
التصـــحر بشــــأن امكافحــــة التصــــحروتداور األرااــــي واجلفــــا  مــــن أجــــل 
الت فيـــــف مـــــن و ــــــأة الفقـــــر ولقيـــــق التنميــــــة املســـــتدامةي مســـــا ة العلــــــم 
والتكنولوجيا واملعار  واملمارسات التقليديـةا والتقـدل احملـر  بشـأن مواـول 
ــــــداور األرااــــــي يف ســــــياق التنميــــــة  ااستكشــــــا   يــــــارات التعــــــادل يف ت

 تصويب املستدامةا.
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