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  مؤمتر األطراف
  الدورة العاشرة

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١-١٠تشانغوون، مجهورية كوريا، 
  من جدول األعمال املؤقت) ب(٧البند 

  ية الربنامج وامليزان
  األداء املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية

تقرير عن تنفيذ برنامج العمل احملدد التكاليف لفترة السنتني اخلـاص               
  )٢٠١١-٢٠١٠(بلجنة العلم والتكنولوجيا 

  مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
 تنفيذ برنامج العمل احملدد التكاليف لألشـهر      تتضمن هذه الوثيقة معلومات عن        

. اخلاص بلجنة العلـم والتكنولوجيـا     ) ٢٠١١-٢٠١٠(السبعة عشر األوىل من السنتني      
الوثائق املتعلقة بتقارير أداء األمانة، واآللية العاملية،       وجيب أن ُتقرأ هذه الوثيقة باالقتران مع        

 ICCD/COP(10)/12 و ICCD/COP(10)/10انظر الوثـائق     (جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية   و
  .)ICCD/COP(10)/15 وICCD/COP(10)/13و
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  مقدمة  - أوالً  
خلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقيـة            وفقاً    -١
، ٨-م أ /٣املقـرر   ، اللذين اعتمدمها مـؤمتر األطـراف يف         )االستراتيجية ()٢٠١٨-٢٠٠٨(

 بتخطـيط   جلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية       العاملية و  األمانة واآللية  تقوم
وبـرامج  عملها وإجنازه ورصد ما حيرزه من تقدم باستعمال خطط عمل لفترة أربع سـنوات               

هنجاً لإلدارة قائماً علـى      هذه   وبرامج العمل وتتبع خطط   . عمل حمددة التكاليف لفترة سنتني    
وتعرض كل مؤسسة وهيئة من املؤسسات واهليئات       .  األطراف مضموهنا  ، وقد أقّر مؤمتر   النتائج

التابعة لالتفاقية على نظر مؤمتر األطراف تقريراً عن أدائها يف تنفيذ خطـط العمـل يف هنايـة                  
 لتخطـيط الـربامج      لألمم املتحدة   النظامني األساسي واإلداري   باالستناد إىل فترة سنتني،    كل

هنج مشترك لـإلدارة    وباتباع   ،)١(نية ومراقبة التنفيذ وأساليب التقييم    واجلوانب الربناجمية للميزا  
  .ومتثل هذه الوثيقة أحد تلك التقارير عن أداء جلنة العلم والتكنولوجيا. قائم على النتائج

وبالنظر إىل الصالت الوثيقة بني خطة وبرنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وخطة              -٢
ينبغي قراءة هذه   واآللية العاملية،    وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية    األمانةوبرنامج عمل كل من     

 .)٢( األخرى لالتفاقيةالوثيقة باالقتران مع تقارير أداء املؤسسات واهليئات

  جلنة العلم والتكنولوجياتقرير عن أداء   -ثانياً   
 حتقيـق   عنية  رئيسالسؤولية  املجلنة العلم والتكنولوجيا    يف إطار االستراتيجية، تتوىل       -٣

تصبح "يسعى لتمكني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر من أن           الذي   ٣ التنفيذي   اهلدف
مرجعاً عاملياً للمعرفة العلمية والتقنية املتعلقة مبكافحة التصّحر وتدهور األراضي والتخفيـف            

  ". من آثار اجلفاف
 مـن النتـائج يف غـضون        وحتقيقاً هلذا الغرض تدعو االستراتيجية إىل حتقيق عدد         -٤

 :السنوات العشر املقبلة، وهذه النتائج هي

 كفالة دعم الرصد على الصعيد الوطين وتقيـيم أوجـه الـضعف             :١-٣النتيجة    
  .يتعلق باالجتاهات البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية يف البلدان املتأثرة فيما

البيانـات املتـوافرة     وضع إطار مرجعي أساسي يستند إىل أهـم          :٢-٣النتيجة    
االجتاهات البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية وتنسيق الُنُهج العلميـة ذات          بشأن
  .تدرجيياً الصلة

__________ 

)١( ST/SGB/2000/8. 
 .ICCD/COP(10)/15 وICCD/COP(10)/13 وICCD/COP(10)/12 وICCD/COP(10)/10الوثائق  )٢(



ICCD/COP(10)/14/Rev.1 

GE.11-63828 4 

 حتسني معرفة العوامل البيوفيزيائيـة واالجتماعيـة واالقتـصادية          :٣-٣النتيجة    
  .وتفاعالهتا يف املناطق املتأثرة هبدف حتسني اختاذ القرارات

 حتسني معرفة التفاعالت بني التكيف مع تغري املناخ وختفيف آثـار            :٤-٣النتيجة    
اجلفاف واستصالح األراضي املتردية يف املناطق املتأثرة لوضع أدوات تساعد علـى            

  .اختاذ القرارات
 على الصعيد   ،)٣( توافر نظم فعالة لتبادل املعارف، مبا فيها املعرفة التقليدية         :٥-٣النتيجة    

مي ودون اإلقليمي والوطين هبدف دعم مقرري السياسات واملـستعملني          العاملي واإلقلي 
 . النهائيني، ويشمل ذلك حتديد ونشر أفضل املمارسات والتجارب الناجحة

 اخنراط الشبكات واملؤسسات العلمية والتكنولوجيـة ذات الـصلة          :٦-٣النتيجة    
  .تردي األراضي واجلفاف يف دعم تنفيذ االتفاقية/مبوضوع التصحر

 هبذه الواليـة، يـتعني       العلم والتكنولوجيا  ووفقاً لالستراتيجية، ولكي تضطلع جلنة      -٥
تعزيزها ليتسىن هلا تقييم املعلومات العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية املتعلقـة بفهـم           

تردي األراضي، وتقدمي املشورة فيما يتصل هبذه املعلومـات ودعـم           /أسباب وآثار التصحر  
على أساس شامل وموضوعي ومنفتح وشفاف، ومّد مؤمتر األطراف مبا يلزم مـن             تنفيذها،  

 .معلومات الختاذ قراراته

جلنـة العلـم    وحتدد االستراتيجية األولويات التالية بوصفها أولويات برنامج عمل           -٦
 :والتكنولوجيا

ت  جلنة العلم والتكنولوجيا، بالتعاون مع املؤسسات املعنية، بوضع أدوا         قيام  )أ(  
تـردي  /وأساليب وأسس مرجعية بيوفيزيائية واجتماعية واقتصادية فيما يتعلـق بالتـصحر          

  . األراضي على الصعيد الوطين
منـهجيات ومبـادئ    بوضع   اللجنة، بالتعاون مع املؤسسات املعنية،       قيام  )ب(  

  .تردي األراضي/توجيهية لرصد وتقييم اجتاهات التصحر
خطة أداء اللجنة لوظائفهـا يف خطـة عملـها          ، أُدرجت   ٨-م أ /٣للمقرر  ووفقاً    -٧

 اللذين أُعّدا وفقاً لنهج اإلدارة      ٢٠١١-٢٠١٠ وبرنامج عملها للفترة     ٢٠١٤-٢٠١٠ للفترة
 مـن أهـداف     ٣القائم على النتائج، وُوضعا التباع النتائج السالفة الذكر للهدف التنفيذي           

 .عمل أساس تقرير األداء هذاوميثل حتليل التقدم احملرز يف تنفيذ خطة ال. االستراتيجية

__________ 

 .املعرفة التقليدية املتعلقة باملوارد الوراثيةباستثناء  )٣(
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  عرض عام للنفقات  -ألف   
خطة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وبرنامج عملها وثيقا االرتباط خبطة وبرنـامج              -٨

ويغطي برنامج عمل األمانة مجيع جوانب الدعم املوضوعي إىل جانـب           . عمل أمانة االتفاقية  
تتضمن ميزانيـة جلنـة العلـم         ال ومن مث، . نةاآلثار املالية املترتبة عليه يف برنامج عمل األما       

، إال اجتماعات مكتبها اليت تندرج يف صـلب         ٢٠١١-٢٠١٠والتكنولوجيا لفترة السنتني    
عرضاً ويقدم اجلدول أدناه    . امليزانية األساسية لالتفاقية، وتكاليف املشاركة يف دورات اللجنة       

  . ٢٠١١مايو / أيار٣١لنفقات امليزانية األساسية حىت عاماً 
  اجلدول

   حسب بند اإلنفاقانفقات ميزانية جلنة العلم والتكنولوجي
  )باليورو(

  بند اإلنفاق
  امليزانية املعتمـدة لفترة

  ٢٠١١-٢٠١٠السنتني 
 ٣١النفقات حىت 

  ٢٠١١مايو /أيار
النفقات كنسبة 
 مئوية من امليزانية

  نفقات السفر لعشرين
  مشاركاً

٦٦,٧  ٤٣ ٢١٤  ٦٤ ٨٠٠  

  ٣٨,٩  ٢ ٨٠١  ٧ ٢٠٠  وجيستيةالترتيبات الل
  ٦٣,٩  ٤٦ ٠١٥  ٧٢ ٠٠٠  اجملموع

  . وُيتوقّع أن ُتستنفد ميزانية اللجنة بالكامل حبلول هناية السنة  -٩

  ٢٠١١-٢٠١٠أهم اإلجنازات يف فترة السنتني   -باء   
، ٢٠١١فرباير  /ُعقدت الدورة االستثنائية الثانية للجنة العلم والتكنولوجيا يف شباط          -١٠

وكثّف مكتب اللجنة العمل . ٢٠١١أكتوبر  /د دورهتا العادية العاشرة يف تشرين األول      وسُتعق
  . ، بني دورات اللجنة وأثناءها على السواء٢٠١١-٢٠١٠يف فترة السنتني 

وركّزت جلنة العلم والتكنولوجيا على استحداث أدوات للرصد األّويل للتأثري، الـذي           -١١
 مـن   ٣-١رز يف حتقيـق األهـداف االسـتراتيجية         سيجري عن طريق استعراض التقدم احمل     

 ووفقاً  ٢٠٠٩ويف البداية، صادق مؤمتر األطراف مؤقتاً، أثناء دورته التاسعة لعام           . االستراتيجية
 مؤشر أثر رهناً بزيادة تنقيحها، ميثل اثنان منها احلّد األدىن املطلـوب             ١١لتوصية اللجنة، على    

  عن ٢٠١١-٢٠١٠واستمر التنقيح يف فترة السنتني      . ٢٠١٢البلدان املتأثرة بداية من عام       من
 رياديـة   طريق عملية تفاعلية مشلت عمليات استعراض النظراء العلمي وانطالق عمليات تتّبع          

 مؤشرات تقييم األثر يف احلسبان يف إطار علميـة اإلبـالغ            وستؤخذ. على الصعيد القطري  
 . ٢٠١٢واالستعراض لعام 
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ة العلم والتكنولوجيا أيضاً موضوع هام آخـر يتمثـل يف           وكان معروضاً على جلن     -١٢
 والتحـضري  ٢٠٠٩املؤمترات العلمية، أي متابعة املؤمتر العلمي األول لالتفاقية املعقود يف عام  

 . ٢٠١٢للمؤمتر العلمي الثاين املزمع عقده يف عام 

فيـة  وأشرف مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا على العمل التحضريي للنظـر يف كي             -١٣
تقدمي املشورة العلمية على الصعيدين الدويل واملتعدد االختصاصات إىل علميـة االتفاقيـة،             

حتـسني  وأرشد عمل األمانة كذلك يف تطوير إدارة معارفها، مع التركيز بصفة خاصة على              
 . دور الوساطة يف نقل املعلومات العلمية بصورة منتظمة يف إطار االتفاقية

ج عمل اللجنة إىل حد اآلن واإلجراءات املزمع اختاذها حىت هنايـة            وفيما يتعلق بنتائ    -١٤
، ميكن القول بإجياز إن اللجنة متكنت من حتقيق انتقال عملية االتفاقية إىل سياق              ٢٠١١عام  

جديد يستند فيه اختاذ القرار مبوجب االتفاقية بصورة متزايدة إىل معلومات وقائعية عن وضع              
 الصعيد الوطين، وإىل تزويد متكامل باملعلومات واملعـارف         التصحر وتدهور األراضي على   

وحيث إن اللجنة اختتمت املؤمتر العلمي األول لالتفاقية واسـتخدمت الـدروس            . العلمية
املستفادة يف التحضري للمؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية، فقد اعتمدت أيضاً بنجاح طريقة عمل             

وقَّع أن تؤّدي إىل زيـادة مـشاركة اجملتمـع العلمـي            للتعاون العلمي يف عملية االتفاقية ُيت     
وإسهاماته وإىل ردود فعل وتوجيهات علمية متينة بـشأن مواضـيع خمتـارة ذات أولويـة      

 . باالتفاقية تتعلق

  األداء عن طريق اإلجناز املتوقع  –جيم   
 عشرة إجنازات   ٢٠١٣-٢٠١٠للفترة  جلنة العلم والتكنولوجيا    تتضّمن خطة عمل      -١٥
وتتناول أربعة من هذه اإلجنازات     . عة، متثل النتائج اليت ُحدِّد حتقيقها لفترة أربع سنوات        متوقَّ

املتوقعة استحداث مؤشرات األثر واألطر املرجعية األساسية ذات الصلة؛ ويتنـاول أحـدها             
املواضيع ذات األولوية اليت تركز عليها املؤمترات العلمية؛ ويتعلق اثنان منـها بالتفـاعالت              

حفـظ التنـوع     وتغري املنـاخ أو      مكافحة التصحر وتردي األراضي واجلفاف    /التصحر بني
البيولوجي؛ ويتناول اثنان منها تقاسم املعارف؛ ويتضمن واحد منها اعتبارات تتعلق باخنراط            

  . الشبكات واملؤسسات العلمية يف عملية االتفاقية
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زيائية واالجتماعية يوطين وتقييم أوجه الضعف فيما يتعلق باالجتاهات البيوفكفالة دعم الرصد على الصعيد ال: ١-٣جمال النتيجة 
  .واالقتصادية يف البلدان املتأثرة

 البيانات املتوافرة بشأن االجتاهـات البيوفيزيائيـة واالجتماعيـة      أهمستند إىل   يوضع إطار مرجعي أساسي      :٢-٣جمال النتيجة   
  .ت الصلة تدرجيياً الُنُهج العلمية ذاومواءمةواالقتصادية 

اإلجنازات املتوقعـة   
)٢٠١٣-٢٠١٠(  

ــرات األداء  مؤشـ
)٢٠١٣-٢٠١٠(  

  النتائج الرئيسية، مبا فيها البيانات املتعلقة باألداء

تستخدم األطـراف   
ــدرجيي  ــشكل ت ب
ــسقة  ــاليب من أس
للمجموعة الفرعيـة   

  .من املؤشرات

عدد البلدان األطراف   
اليت تستخدم أساليب   

  .منسقة

تــستخدم األطــراف 
عملية تكرارية وعملية   
جتريبية لتتبع مؤشرات   

يـة اختيـار    األثر بغ 
ــة   ــة منقح جمموع

مؤشـرات األثـر     من
ــسامهات  ــشمل م ت

ــن ــراف،  م األط
واالستعراض العلمـي   
للنظراء والتنسيق مـع    
مؤشرات أخرى ُيبلّـغ    
عنها علـى الـصعيد     

   .الدويل

ــراف   ــدد األط ع
املشاركة يف العمليـة    
التكرارية والعمليـة   

  .التجريبية لتتبع األثر

تنفذ األطراف تـدابري    
 بنـاء   لتلبية متطلبات 

ــصلة  ــدرات املت الق
باســتخدام جمموعــة 
فرعية من مؤشـرات    
األثر وحتديد أهـدافها    
ــة  ــا املرجعي وأطره

   .األساسية

عدد البلدان اليت تنفذ    
  . التدابري

ــدد ــراف حت  األط
األهــداف واألطــر 
املرجعية األساسـية   
للمجموعة الفرعية من   

باسـتخدام  املؤشرات  
معايري متفق عليهـا    

  .على الصعيد الوطين

عــدد البلــدان الــيت 
حددت أطر مرجعيـة    
ــداف  ــية وأه أساس

   .واضحة

 واصلت جلنة العلم والتكنولوجيا العمل      :٢٠١١مايو  / أيار ٣١الوضع حىت   
 املرجعيـة األساسـية   واألساليب املوحدة واألطـر مؤشرات تقييم األثر على  

وستقدم توصيات إىل مؤمتر األطراف يف دورته . وأدوات اإلبالغ وبناء القدرات
يف عام ثر مؤشرات تقييم األبشأن هذه املسائل، هبدف تيسري اإلبالغ عن العاشرة 
٢٠١٢.  

وأوصت الدورة االستثنائية الثانية للجنة العلم والتكنولوجيا بأن يستند العمل          
ملؤشرات  من أجل استخدام فعال       املرجعية األساسية   واألطر املتعلق باملنهجيات 

استعراض النظـراء    إىل نتائج    ٣ و ٢ و ١ يف األهداف االستراتيجية     تقييم األثر 
بأن وأوصت كذلك .  وطلبت إىل األمانة مواصلة عملها يف هذا اجملال،العلمي

ُتعد األمانة، بتوجيه من مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، مناذج ومبادئ توجيهية 
لإلبالغ، وأن تواصل تنقيح مسرد املصطلحات والتعاريف املتصلة باالستخدام         

  .الفعال ملؤشرات تقييم األثر
ة أثناء الدورة االستثنائية الثانيـة للجنـة العلـم          وتشمل التوصيات املعتمد  

  : والتكنولوجيا ما يلي
إعداد تقييم لالحتياجات من القدرات الـيت تتعلـق         ينبغي النظر يف     •

  باملتابعة القائمة للمعلومات اليت تغطيها مؤشرات تقييم األثر؛ 
دمج عمليات استعراض النظراء العلمي الدوريـة يف        ينبغي النظر يف     •

 ؛االتفاقيةعملية 

ينبغي زيادة مشاركة مرفق البيئة العامليـة، عـن طريـق فريقـه              •
 االستشاري العلمي والتقين، يف تنقيح مؤشرات تقييم األثر؛

بإنشاء فريق استشاري خمصص  لألمانة أن تضع مقترحاً يقضي ينبغي •
 ملواصـلة العمـل   فريق من املؤسسات الشريكة ومن اخلرباء التقنيني 
 .مؤشرات تقييم األثر بشأن عملية تنقيح

الدورة االستثنائية الثانية للجنة العلم والتكنولوجيا، واصل مكتبها توجيه تنقيح          وبعد  
 عمليات   وإطالق منتدى إلكتروين عاملي  مؤشرات تقييم األثر، بوسائل منها تنظيم       

وعمل املكتب أيضاً على    .  على الصعيد القطري   تتبع منوذجي ملؤشرات تقييم األثر    
، ونظر  ٢٠١٢حتليل املعلومات العلمية والتقنية اليت ستتضمنها تقارير عام         أساليب  

وستتواصل مناقشة هذه املسائل أثناء . يف إمكانية استعمال النتائج العلمية ذات الصلة      
  .الدورة العاشرة للجنة العلم والتكنولوجيا
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حتسني معرفة العوامل البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية وتفاعالهتا يف املناطق املتأثرة هبدف حتسني اختاذ             : ٣-٣جمال النتيجة   
  .القرارات

اإلجنازات املتوقعـة   
)٢٠١٣-٢٠١٠(  

ــرات األداء  مؤشـ
)٢٠١٣-٢٠١٠(  

  النتائج الرئيسية، مبا فيها نات املتعلقة باألداءالبيا

تستخدم األطـراف   
 جلنة العلـم    توصيات

والتكنولوجيا املتعلقـة   
ــوعات ذات  مبوضـ

  .أولوية

توصيات جلنـة العلـم     
ــشأن  والتكنولوجيــا ب
املوضـــوعات ذات 
األولوية يف مقـررات    

  .مؤمتر األطراف

للجنة  ذات األولوية    املوضوعات ُينظر يف    :٢٠١١مايو  / أيار ٣١الوضع حىت   
 يف إطار املؤمترات العلمية لالتفاقية، وجتـري التحـضريات          العلم والتكنولوجيا 

وفيما يتعلق مبقرر مؤمتر األطراف، سينظَّم      . حثيثة للمؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية    
هذا املؤمتر قبل الدورة احلادية عشرة بوقت كاف حىت ُتجهَّز نتائج املؤمتر علـى              

اجب لتقدميها فوراً إىل مؤمتر األطراف، الـذي سييـسر إدراجهـا يف           النحو الو 
  . مقرراته

جلنة العلم والتكنولوجيا أثناء دورهتا االستثنائية الثانية نتائج املؤمتر         واستعرضت  
  : ، وقدمت التوصيات التالية بشأن املؤمترات العلميةالعلمي األول لالتفاقية

 مؤمتر العلمي األول لالتفاقيـة    للينبغي االستفادة من دروس التحضري       •
  املؤمتر العلمي الثاين؛أثناء تنظيم 

إنشاء جلنة توجيهية للمؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية تتوىل تنسيق تنظيمه،           •
 تتألف من علماء ميثلون خمتلـف املنـاطق       وإنشاء جلنة علمية مستقلة     

 وتقودها املؤسسة الرائدة املختارة؛
عدة املؤسسة الرائدة لتأمني متويلٍ كاٍف      ينبغي لألمانة أن تلتمس مسا     •

لتكاليف تنظيم املؤمتر العلمي وحلضور العلماء من البلـدان الناميـة           
  واملؤهلة؛

ينبغي للمناطق أن حتشد اخلرباء، عن طريق مكتـب جلنـة العلـم              •
والتكنولوجيا، من أجل اإلسهام يف عملية التحضري املوضوعي الذي         

  .يركّز على موضوع املؤمتر
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 اجلفاف واستصالح األراضـي املترديـة يف        آثارحتسني معرفة التفاعالت بني التكيف مع تغري املناخ وختفيف          : ٤-٣جمال النتيجة   

  . اختاذ القراراتعلى تساعد أدوات وضعاملناطق املتأثرة ل
ــة  ــازات املتوقع اإلجن

)٢٠١٣-٢٠١٠(  
ــرات األداء  مؤشــ

)٢٠١٣-٢٠١٠(  
   فيها النتائج الرئيسيةالبيانات املتعلقة باألداء، مبا

زيادة التعاون العلمـي    
وتبادل املعارف مـع    
اهليئات الفرعية العلمية   
التابعة التفاقية األمـم    
املتحدة اإلطارية بشأن   
تغري املنـاخ واتفاقيـة     

  .التنوع البيولوجي
زيادة االستخدام املتبادل   
ـا      للمواد الـيت تنتجه
اهليئات الفرعية العلمية   

  . الثالتفاقيات ريو الث

توسيع تبادل املعارف   
مع اهليئات الفرعيـة    

التفاقية األمم   العلمية
املتحدة اإلطارية بشأن   
تغري املناخ واتفاقيـة    

  . التنوع البيولوجي
  

ـات     مدى استخدام هيئ
أخرى للمواد اليت تنتجها    
اهليئات الفرعية العلميـة    

  .التفاقيات ريو الثالث

مانة وثيقة معلومات إىل الدورة      ستقدم األ  :٢٠١١مايو  / أيار ٣١الوضع حىت   
 . العاشرة للجنة العلم والتكنولوجيا تتناول التعاون مع اهليئات العلمية ذات الصلة

اهليئات الفرعيـة   ومل تتناول جلنة العلم والتكنولوجيا على حنو كامل التعاون مع           
ية التنـوع   العلمية التابعة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاق         

البيولوجي ومل تتناول كذلك التفاعالت بني التكيف مع تغيُّر املناخ وختفيف آثار   
  .اجلفاف واستصالح األراضي املتردية

 بيد أن مكتب اللجنة ناقش هذه املسائل، وشارك رئـيس املكتـب يف بعـض              
  .اجتماعات اتفاقية التنوع البيولوجي

اليب املمكنة للتعـاون أو لتبـادل       وباإلضافة إىل ذلك، استكشفت األمانة األس     
، وأُثريت املسألة أيضاً أثناء االجتماع الذي       اهليئات الفرعية العلمية  املعلومات بني   

 . ٢٠١١أبريل /عقده فريق االتصال املشترك بني اتفاقيات ريو الثالث يف نيسان
      

تستخدم على املستويات العـاملي واإلقليمـي       ) أ(التقليديةالنظم الفعالة لتقاسم املعارف، مبا يف ذلك املعارف         : ٥-٣جمال النتيجة   
والوطين لدعم واضعي السياسات واملستعملني النهائيني، مبا يف ذلك عن طريق حتديد وتشاطر أفضل املمارسـات                 اإلقليمي ودون

  والتجارب الناجحة
ــة  ــازات املتوقع اإلجن

)٢٠١٣-٢٠١٠(  
ــرات األداء  مؤشــ

)٢٠١٣-٢٠١٠(  
   باألداء، مبا فيها النتائج الرئيسيةالبيانات املتعلقة

ــد  ــتخدام يتزاي اس
األطــراف وجمتمــع 
العلوم للمكونـات   
العلمية للنظم الشاملة   
لتبادل املعارف، مبا يف 
ــارف   ــك املع ذل
التقليدية، وفقاً للفقرة   

من املادة  ) ز(الفرعية  
، والفقرة الفرعية   ١٦
 ١٨من املادة   ) ب(٢

من اتفاقية مكافحـة    
افقت التصحر، اليت و  

عليها جلنـة العلـم     
  . والتكنولوجيا

ــتخدام   ــدى اس م
ــع  ــراف وجمتم األط
العلوم للمعلومـات   
الــواردة يف املكــّون 
العلمي لنظم تقاسـم    
املعلومات اليت وافقت   
عليها جلنـة العلـم     

  .والتكنولوجيا

جلنة العلم والتكنولوجيا، خالل دورهتا االستثنائية الثانيـة واجتماعـات          قامت  
 األمانة بفعالية يف تطوير نظام إدارة املعارف ومكّونه املتمثل يف           مكتبها، بتوجيه 

ويف هذا الصدد، متـت التوصـية يف الـدورة          . النظام الوسيط لنقل املعلومات   
جلنـة  االستثنائية الثانية للجنة العلم والتكنولوجيا بتوضيح دور ومـسؤوليات          

يتعلق بتجميع واستعراض  وجلنة العلم والتكنولوجيا فيما  استعراض تنفيذ االتفاقية  
ومتت التوصية بأن تسعى األمانة، عند تطـوير نظـام إدارة           . أفضل املمارسات 

املعارف، إىل استكمال نظم إدارة املعارف القائمة واملبادرات املماثلة، واالخنراط          
 قدر اإلمكان هبـدف  يف إقامة الشراكات، وأن جتعل نظام إدارة املعارف مبسطاً      

 واستخدامه، وذلك مراعاةً حملدودية التكنولوجيات والقدرات       تيسري الوصول إليه  
  . لدى املستعملني النهائيني

ــة   ــادة التوعي زي
بالقضايا من جانـب    
العلماء وغريهم مـن    
املختــصني، مبــا يف 

مدى تضمني منشورات   
ومسامهات اجملموعات  
ــستهدفة   ــة امل املتلقي
للمعلومات الـواردة يف    

  



ICCD/COP(10)/14/Rev.1 

GE.11-63828 10 

ــاط  ــك يف أوس ذل
اجملتمعات التقليديـة   
اليت تستخدم نظـم    
تقاسم املعارف ذات   
األولوية وفقاً للجنـة   

   العلم والتكنولوجيا

املعلومات،  نظام تقاسم 
) ز(للفقرة الفرعية   وفقاً  

، والفقرة  ١٦من املادة   
من املادة  ) ب(٢الفرعية  

 من اتفاقية مكافحة    ١٨
  .التصحر

      
تردي األراضي واجلفاف  / والتكنولوجية ذات الصلة مبوضوع التصحر      الشبكات واملؤسسات العلمية   مشاركة :٦-٣جمال النتيجة   

  .االتفاقيةيف دعم تنفيذ 
اإلجنازات املتوقعـة   

)٢٠١٣-٢٠١٠(  
ــرات األداء  مؤشـ

)٢٠١٣-٢٠١٠(  
  البيانات املتعلقة باألداء، مبا فيها النتائج الرئيسية

تتفق األطراف علـى    
ــة   ــاليب فعال أس
للمشاركة يف اجملاالت 

 طريـق   العلمية عن 
ــم  ــة العلـ جلنـ

  .والتكنولوجيا

مقرر ملؤمتر األطراف   
األساليب الفعالة بشأن 

للمشاركة يف اجملاالت   
العلمية عن طريق جلنة    

  . العلم والتكنولوجيا

قُدِّمت توصيات أثناء الدورة االسـتثنائية      : ٢٠١١مايو  / أيار ٣١الوضع حىت   
 إلشـراك الـشبكات     الثانية للجنة العلم والتكنولوجيا بشأن اختاذ إجـراءات       

واملؤسسات العلمية يف عملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، بوسـائل           
  : منها ما يلي

فيما يتعلق بتنظيم مشورة علمية دولية متعددة التخصـصات لـدعم            •
طُلب إىل األمانة أن تعّد، بتوجيه من مكتب جلنـة العلـم            االتفاقية،  

رونية عاملية ملناقشة السيناريوهات   والتكنولوجيا، دراسة استقصائية إلكت   
احملتملة ومعايري التقييم ومواصلة حتديدها، وضمان املشاركة يف عملية         

وانطلقت هذه الدراسة االستقصائية . التقييم من خالل التيسري اإلقليمي
 وسُتعرض نتائجها   ٢٠١١أغسطس  / آب -يوليه  /اإللكترونية يف متوز  

  ف؛الدورة العاشرة ملؤمتر األطراعلى 
فيما يتعلق بدور املراسلني املعنيني بالعلم والتكنولوجيا، أُعدت دراسة          •

. الدورة العاشرة ملـؤمتر األطـراف     استقصائية سُتعرض نتائجها على     
املراسلني املعنيني  وطُلب إىل األطراف أن حتّدث بصورة منتظمة قائمة         

  .قائمة اخلرباءبالعلم والتكنولوجيا و

م والتكنولوجيا، أثناء فترة السنتني، اجتماعـات منتظمـة يف          وعقد مكتب جلنة العل     -١٦
. ٢٠١١مايو  /فرباير وأيار / ويف شباط  ٢٠١٠نوفمرب  /يونيه وتشرين الثاين  /مارس وحزيران /آذار

الدورة االستثنائية الثانية للجنـة     وباإلضافة إىل ذلك، عقد مكتب اللجنة اجتماعات يومية أثناء          
 . ري أعمال الدورةالعلم والتكنولوجيا سعياً لتيس

  االستنتاجات والتوصيات  -ثالثاً   
، بنـاء علـى     يف أن حييط علماً هبذا التقرير وأن يقدم       قد يرغب مؤمتر األطراف       -١٧

بشأن التوجه االستراتيجي خلطة عمل اللجنة       إرشادات،  جلنة العلم والتكنولوجيا  توصية  
   .٢٠١٥-٢٠١٢للفترة 

        


