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  مؤمتر األطراف
  جلنة العلم والتكنولوجيا

  الدورة العاشرة
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٣-١١تشانغوون، مجهورية كوريا، 

   من جدول األعمال املؤقت ٦البند 
اختاذ تدابري لتمكني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر من أن تصبح مرجعاً عاملياً بشأن              

: املعرفة العلمية والتقنية املتعلقة بالتصّحر وتدهور األراضي والتخفيف من آثار اجلفـاف           
  تقييم سبل تنظيم تقدمي مشورة علمية دولية متعددة التخصصات لدعم عملية االتفاقية

 تنظـيم مـشورة علميـة دوليـة متعـددة           كيفية تقييمبشأن   تقرير    
  التخصصات لدعم عملية االتفاقية

  مذكرة من األمانة    

  موجز    
 اتفاقية األمـم املتحـدة      لتمكنينظر مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة يف اختاذ تدابري            

ـ      بـشأن مرجعاً عامليـاً    من أن تصبح    ملكافحة التصحر    ة املتعلقـة    املعرفـة العلميـة والتقني
 ،٩-م أ /١٨وطلب املؤمتر، يف مقرره     . تدهور األراضي والتخفيف من آثار اجلفاف     /بالتصّحر

يف دورتيها القادمتني كيفية تنظيم مشورة علمية دولية        ّيم   تق إىل جلنة العلم والتكنولوجيا أن    
متعددة التخصصات، على أن تؤخذ يف احلسبان احلاجة إىل ضمان الـشفافية والتـوازن              

 لتحديد قنوات متفق عليها من أجل حبث املشورة يف           املتاحة ياراتاخلغرايف، والنظر يف    اجل
  .االتفاقية إطار عملية

ويتـضمن  . ٢٠١١أغسطس  / أواسط شهر آب   حىتويتعلق هذا التقرير بالتقييم       
 املشورة العملية يف إطار االتفاقية، وعملية التقييم، واخليـارات          أُسدي من  نظرة عامة عما  

  . سبل تنظيم مشورة علمية دولية متعددة التخصصاتربعة اليت حددت عناأل
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  مقدمة  - أوالً  
 ني، اخلطة وإطار العمل االستراتيجي    ٨-م أ /٣اعتمد مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -١

        ، املـشار إليهمـا الحقـاً   )٢٠١٨-٢٠٠٨(للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية   
حتديد إطار عـاملي    "وتتمثل رسالة االستراتيجية يف     . تفاقية لتوجيه عمل اال   ،"االستراتيجية" ب

لدعم وضع وتنفيذ سياسات وبرامج وتدابري وطنية وإقليميـة ترمـي إىل منـع حـدوث                
تدهور األراضي والسيطرة عليه وقلب اجتاهه والتخفيف من آثار اجلفاف باالعتماد           /التصحر

م، ووضع املعايري، والـدعوة وتعبئـة       على التفوق العلمي والتكنولوجي، وإذكاء الوعي العا      
  ".املوارد، مبا يسهم يف احلد من الفقر

وحتدد االستراتيجية األهداف التنفيذية اليت توجه أنشطة مجيع أصـحاب املـصلحة              -٢
 املتعلـق بـالعلم     ٣ التنفيـذي    فاهلدف. والشركاء يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر      

 يف جمال املعرفة العلميـة      مرجعاً عاملياً معتمداً  "ن تصبح االتفاقية     غرضه أ  والتكنولوجيا واملعرفة 
 إىل جلنة العلـم     توقد أسند ". تدهور األراضي وختفيف آثار اجلفاف    /والتقنية املتعلقة بالتصحر  

تعزيـز  ترتئي االستراتيجية   ،  وهلذا الغرض .  تنفيذ هذا اهلدف   يا املسؤولية األوىل عن   والتكنولوج
 االقتـصادية  - املعلومات العلمية والتقنية واالجتماعية   تقييم  كي تقوم ب  ولوجيا  جلنة العلم والتكن  

 هـذه   بـشأن ألراضي، وتقدمي املـشورة      ا تدهور/املتعلقة بفهم أسباب وآثار التصحر    
كما سـتمّد    .ومنفتح وشفاف املعلومات ودعم تنفيذها، على أساس شامل وموضوعي        

  . الختاذ قراراتهمؤمتر األطراف مبا يلزم من معلوماتاللجنة 
 أن  مـن  االتفاقية   لتمكنيونظر مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة يف التدابري الالزمة            -٣

 األراضي  تدهور/يف جمال املعرفة العلمية والتقنية املتعلقة بالتصحر      معتمداً   اًعاملي مرجعاًتصبح  
جلنـة العلـم   ، إىل ٩-م أ/١٨وطلب املؤمتر، مبوجب مقـرره  .  آثار اجلفاف   من تخفيفالو

يف دورتيها القادمتني كيفية تنظيم مـشورة علميـة دوليـة متعـددة     ّيم تقوالتكنولوجيا أن  
التخصصات، على أن تؤخذ يف احلسبان احلاجة إىل ضمان الشفافية والتـوازن اجلغـرايف،              

 لتحديد قنوات متفق عليها من أجل حبـث املـشورة يف إطـار               املتاحة ياراتاخلوالنظر يف   
 ومبوجب املقرر نفسه، دعا املؤمتر األطراَف واألوساط العلميـة وأصـحاب        .فاقيةاالت عملية

، وطلـب إىل جلنـة العلـم         باملوضوع إىل تقدمي إسهامات يف عملية التقييم       املصلحة املعنيني 
  . العاشرةتهيف دورينظر فيها مؤمتر األطراف والتكنولوجيا أن تقدم توصيات 

ائية الثانية التقدم احملـرز الـوارد       يف دورهتا االستثن   اوحبثت جلنة العلم والتكنولوجي     -٤
وصي بأن جتري األمانة، بتوجيه من مكتب جلنـة         وأُ. ICCD/CST(S-2)/4ذكـره يف الوثيقة    

اخليارات املمكنة ومعايري   وبلورة   من أجل مناقشة      شامالً  إلكترونياً العلم والتكنولوجيا، تقييماً  
نطـاق  كما نوقشت مـسألة     . يم عن طريق إشراك األقاليم    التقييم، وتأمني املشاركة يف التقي    

 بل ينبغي دراسة خمتلف اخليارات لدعم تقدمي املشورة العلمية          الواجب عدم احلّد منه،   التقييم  
  .إىل االتفاقية والعمليات املتعلقة هبا
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  تقدمي املشورة العلمية يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  - ثانياً  

  جلنة العلم والتكنولوجيا ومكتبها  - ألف  
 من االتفاقية بوصفها هيئة فرعية      ٢٤أنشئت جلنة العلم والتكنولوجيا مبقتضى املادة         -٥

ملؤمتر األطراف ملوافاته باملعلومات واملشورة يف املسائل العملية والتكنولوجية املتعلقة مبكافحة           
للجنة واعتمـدت يف الـدورة      وُحددت اختصاصات ا  . التصحر والتخفيف من آثار اجلفاف    

وجاء يف هذه االختصاصات، يف مجلة ما جـاء،         ). ١-م أ /١٥املقرر  (األوىل ملؤمتر األطراف    
وباب اللجنـة  . أن مهمة اللجنة تتلخص يف استناد قرارات املؤمتر إىل أحدث املعارف العلمية        

اخلـربة  وهي تتألف من ممثلني حكوميني متخصصني يف جمـاالت          . مفتوح جلميع األطراف  
  .املتصلة مبكافحة التصحر والتخفيف من آثار اجلفاف

 ،١-م أ /١٥ من اختصاصات جلنة العلم والتكنولوجيا، الواردة يف املقرر          ٩وجاء يف الفقرة      -٦
أن مكتب اللجنة مسؤول عن متابعة عملها فيما بني الدورات، وأنه جيوز له أن يـستفيد يف                 

  .ينشئها مؤمتر األطرافذلك من مساعدة األفرقة املخصصة اليت 
وينبغي، مبوجب االستراتيجية، إعادة صياغة عمل اللجنة بإدخال تغيريات على الترتيبات             -٧

التوصل إىل نتائج علمية سليمة وتوصـيات       واللجنة مكلفة بأمور، منها     . املؤسسية وبرنامج عملها  
ا النظـراء وُنـشرت،     تنصب على السياسات، اعتماداً على حتليل وجتميع مواد مرجعية استعرضه         

استنفار اخلرباء  وهي مواد ُيستند إليها يف صياغة السياسات وإجراء احلوارات يف مؤمتر األطراف؛ و            
والشبكات واملؤسسات املتخصصة يف العلم والتكنولوجيا حتت إشرافها مـن ذوي التفـوق يف              

ية؛ وإنـشاء نظـم   تدهور األراضي، هبدف تدعيم األساس العلمي والتقين لالتفاق     /مسائل التصحر 
إلدارة املعارف واإلشراف عليها، بالتعاون مع املؤسسات املعنية، قصد حتسني دور الوسـاطة يف              
نقل املعلومات العلمية والتقنية من املؤسسات واألطراف واملستعملني وإليهم؛ وتعزيـز صـالهتا             

 اليت حسنت والياهتـا  بشبكات الربامج املواضيعية وغريها من أنشطة التنفيذ على الصعيد اإلقليمي      
ومبوجب االستراتيجية، ُتَعد خطط العمل املتعـددة       . حبيث تقدم إسهامات إقليمية يف عمل اللجنة      

  .وبرامج العمل لسنتني احملددة التكاليف) أربع(السنوات 

 تنظيم دورات جلنة العلم والتكنولوجيا يف شكل يغلب عليـه طـابع املـؤمتر                - باء  
  العلمي والتقين

، أن ينظّم مكتب اللجنة كل دورة       ٨-م أ /١٣مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره     قرر    -٨
من دوراهتا املقبلة يف شكل يغلب عليه طابع املـؤمتر العلمـي والـتقين، بالتـشاور مـع                  

بأن عمل اللجنة سيـستفيد مـن مـشاركة         واختذ هذا القرار اعترافاً     . ف رائد ائتال/مؤسسة
واألفراد األوسع خربة يف مكافحـة     ) مات غري احلكومية  مبا فيها املنظ  (واالحتادات   املؤسسات
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ومبوجب املقرر نفسه، قـرر مـؤمتر       . تدهور األراضي والتخفيف من آثار اجلفاف     /التصحر
األطراف أن تركز كل دورة عادية على موضوع واحد حمدد يتناول تنفيـذ االسـتراتيجية               

لتكنولوجيا يف شكل يغلب عليه     تنظيم دورات جلنة العلم وا    و. ويقرره مؤمتر األطراف مسبقاً   
  .عملية إعادة صياغة عمل اللجنة املشار إليها أعالهمن  جزءطابع املؤمتر العلمي والتقين 

، أن يكون املوضوع ذو األولويـة       ٨-م أ /١٨وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٩
 ٢٠٠٩قد يف عام    الذي يتعني أن يبحثه املؤمتر العلمي األول التفاقية مكافحة التصحر، الذي ع           

رصد وتقييم التصحر وتدهور األراضي     " هو   أثناء الدورة التاسعة للجنة العلم والتكنولوجيا،     
االقتصادي من أجل دعم اختاذ القرارات يف جمال         - على املستويني البيوفيزيائي واالجتماعي   

  .ICCD/COP(10)/CST/INF.3 ويرد عرض لتقييم هلذا املؤمتر يف الوثيقة ".إدارة األراضي واملياه
 التوليف الذي عرضه املـؤمتر العلمـي   ICCD/COP(9)/CST/INF.3وتتضمن الوثيقة    -١٠

 تنسيق ونشر املعـارف واملنـهجيات        أن ٩األول والتوصيات اليت قدمها؛ وجاء يف التوصية        
اإلدارة املستدامة لألراضي   /اجلديدة للُنهج املتكاملة بشأن التصحر وتدهور األراضي واجلفاف       

تلزمان إنشاء آلية استشارية علمية دولية مستقلة متعددة التخصصات لديها قنوات واضحة            يس
  .ةللنظر يف ما تقدمه من مشورة يف عملية االتفاقي

ويشري هذا التقرير الذي قدمته أوساط علمية إىل أن املشورة املقدمة ينبغي أن تتناول                -١١
بأن يبلَّغوا مبوضـوعية بالنتـائج احملتملـة     السياسات ال أن متليها، وأن تسمح لصناع القرار         

 إىل أنه أيضاًوأشار التقرير . ملختلف اخليارات املتعلقة بالسياسات والتنفيذ اليت قد يأخذون هبا       
 بنفسها، وإمنا عليها أن تعتمد علـى املعـارف          ال ينبغي آللية استشارية علمية أن تعد أحباثاً       

. بغي أن تربط هذه املعارف جبهود بناء القـدرات        العلمية واستنتاجات البحوث املتاحة، وين    
 عالقة هلا مع اآلليات العلمية الوطنية واإلقليمية اليت  وثيقاً أن تتفاعل اآللية تفاعالًأيضاًواقُترح 

  .بعملية االتفاقية
أن يكون املوضوع احملدَّد الـذي      ،  ٩-م أ /١٦وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -١٢

علمي الثاين، املزمع عقده أثناء الدورة االسـتثنائية الثالثـة للجنـة العلـم              سيتناوله املؤمتر ال  
التقييم االقتصادي للتصحر، واإلدارة املستدامة لألراضي،      " هو   ٢٠١٢ يف عام    والتكنولوجيا،

ويرد يف الوثيقة   ". ومدى قدرة املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة على التكيف          
ICCD/COP(10)/CST/5            تقرير مرحلي عن تنظيم املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية، وتقرير عـن 

  .  طابع املؤمتر العلمي والتقينتنظيم دورات اللجنة يف شكل يغلب عليه
 مكتب جلنة العلم    أن جيري ،  أيضاً ٩-م أ /١٦وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -١٣

ـ    قية املؤمتر العلمي الثاين لالتفا    والتكنولوجيا، بعد   اً، وبالتشاور مع اجملموعات اإلقليمية، تقييم
خالل الفترات الفاصلة   يلزم عقده   ملسألة ما إذا كان املؤمتر العلمي للجنة العلم والتكنولوجيا          

  . وتقدمي تقرير إىل الدورة املقبلة للجنة،خالل الدورات العادية للجنة بني الدورات أو
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  قائمة اخلرباء   - جيم  
مؤمتر األطراف قائمة تضم أمساء     يضع   من االتفاقية على أن      ٢٤ من املادة    ٢تنص الفقرة     -١٤

. خرباء مستقلني من ذوي اخلربة الفنية والتمرس يف امليادين ذات الصلة ويتعّهـد هـذه القائمـة                
وترتكز القائمة على ترشيحات من األطراف، على أن توضع يف احلسبان احلاجة إىل هنج متعـدد                

 على أن الغرض من هذه القائمة       ١-م أ /١٨وينص املقرر   . جلغرايف العريض التخصصات والتمثيل ا  
هو موافاة مؤمتر األطراف بقائمة مستكملة خبرباء مستقلني يف خمتلف ميادين التخصص املتـصلة              

  .مبكافحة التصحر وختفيف آثار اجلفاف، ميكن انتقاء أعضاء األفرقة املخصصة منها
، إىل األمانـة أن تـدرس وحتلـل         ٩-م أ /٢١قرره  وطلب مؤمتر األطراف، مبوجب م      -١٥

اإلجراءات واملعايري احلالية لترشيح خرباء من أجل ضمهم إىل قائمة اخلرباء املـستقلني، وتقـدمي               
ـ  . ملـؤمتر األطـراف  إدخـال حتـسينات يف الـدورة العاشـرة       بتوصيات   ة ويـرد يف الوثيق

ICCD/COP(10)/22تحسينهااملتعلقة بقترحات امل وعن ة تقرير عن التقدم احملرز يف تعّهد القائم.  

  األفرقة املخصصة  - دال  
مؤمتر األطراف أفرقة خمصصة يعني  من االتفاقية على أن ٢٤ من املادة ٣تنص الفقرة   -١٦

املشورة بشأن قـضايا حمـددة   العلم والتكنولوجيا، املعلومات ولكي تقدم إليه، بواسطة جلنة    
يادين العلم والتكنولوجيا املتعلقة مبكافحـة التـصحر        تتعلق بآخر ما وصل إليه التقدم يف م       

من خرباء تـرد أمسـاؤهم يف قائمـة         املخصصة  وتتألف هذه األفرقة    . وختفيف آثار اجلفاف  
 للتعامل مع نظم اإلنذار املبكر، واملعـايري واملؤشـرات،           املخصصة وأنشئت األفرقة . اخلرباء

  .واملعارف التقليدية

  فريق اخلرباء  - هاء  
 مـن  ، إنشاء فريق خرباء خيتـارون    ٥-م أ /١٧ر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره      قر  -١٧

مكتُب جلنة العلم والتكنولوجيا، بالتشاور مع األفرقـة        ويتوىل عملية االختيار     .قائمة اخلرباء 
وكان يبحث املسائل املوضـوعية     .  ومل يعد موجوداً   وأنشئ الفريق مؤقتاً  . اإلقليمية واألمانة 
وتقييمه، واملبادئ التوجيهية لنظم اإلنذار      يها معايري ومؤشرات رصد التصحر    واملؤسسية، مبا ف  

 االتفاقيـات األخـرى املتـصلة       بني اتفاقية مكافحة التصحر وسائر    املبكر، وتطوير التآزر    
ويرد آخر تقرير لفريق اخلرباء     . وفاعليتها باملوضوع، وحتسني كفاءة جلنة العلم والتكنولوجيا     

  . إضافاهتا التسع و ICCD/COP(8)/CST/2يف الوثيقة 
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  املراسلون املعنيون بالعلم والتكنولوجيا  - واو  
، األطراف على اختيار مراسـل      ٧-م أ /١٥شجع مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -١٨

. معين بالعلم والتكنولوجيا لدى جلنة العلم والتكنولوجيا بتنسيق مع جهة االتصال الوطنيـة            
  .ICCD/COP(10)/CST/7 ومسؤولياهتم يف الوثيقة ويرد تقرير عن دور املراسلني

  املبادرات اإلقليمية  - زاي  
 شبكات من املؤسـسات والوكـاالت       ل متث "شبكات الربامج املواضيعية اإلقليمية   "  -١٩

 ،ة إقليمي وافقةوأنشئت هذه الشبكات مب   . املرتبطة بعضها ببعض بواسطة جهة اتصال مؤسسية      
اليت ومن املتوقع أن تشرِك املؤسساُت      . ، بربنامج عمل إقليمي   اشراملب  غريباشر أو   امل باالرتباط

جهاُت االتصال اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية أهم اجلهات الفاعلة علـى الـصعيد             هي  
وُيسعى إىل التعاون مـع الـشبكات       . اإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين يف البلدان املتضررة      

عدد من  هناك  غري أنه جيدر باإلشارة أنه إذا كان        .  باملوضوع األخرى املعنية بالقضايا املتعلقة   
. عموماً ، فإن هذه الشبكات مل تفلح يف حتقيق أهدافها        شبكات الربامج املواضيعية قائم أصالً    

  . عرض لتقييم وضع هذه الشبكاتICCD/COP(10)/21ويرد يف الوثيقة 
اق اتفاقيـة مكافحـة     يف سـي  " برنامج إدارة اجلفاف جلنوب شرق أوروبا     "أنشئ    -٢٠

وميكن االستزادة من املعلومات عـن هـذا املوضـوع بـالرجوع إىل الوثيقـة               . التصحر
ICCD/COP(9)/10/Add.1 .استراتيجية إلدارة اجلفـاف علـى      بوضع    املركز حالياً  ويضطلع
إلنذار املبكر، ويقدم معلومـات    ولاجلفاف  لرصد   بتفعيل نظم جمدية  املستوى دون اإلقليمي، و   

هبا يف الوقت املناسب لصناع القرار على الصعيد الوطين، ويشرك غريه يف أي معلومات              موثوق  
  .مجعت وعرب استخلصت

  وحدات التنسيق اإلقليمية  - حاء  
ما تدعم وحدات التنسيق اإلقليمية التابعة ألمانة االتفاقية هبّمة جلنة العلم والتكنولوجيا في             -٢١

اء واملؤسسات، إىل جانب جهـات االتـصال الوطنيـة          تيسري إقامة الشبكات مع العلم    يتعلق ب 
وُينتظر من تلك الوحدات أن حترص على توزيع املعلومات املناسـبة عـن األنـشطة               . املؤسسية

املضطلع هبا يف إطار االتفاقية، مثل نتائج دورات مؤمتر األطراف واهليئتني الفرعيتني، على الصعيد              
 األوسـاط األكادمييـة   بلدان األطراف املعنية، مبا فيهـا اإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين، على ال  

  .واملؤسسات والشبكات، وأن تنعكس يف عملها عن طريق املراسلني املعنيني بالعلم والتكنولوجيا
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  تنظيم عملية التقييم  - ثالثاً  
مـارس  / مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، يف اجتماعاته الـيت عقـدت يف آذار            ناقش  -٢٢

كيفية تنظيم مشورة علمية دوليـة متعـددة        ، سبل هيكلة وتنفيذ تقييم      ٢٠١٠ يونيه/وحزيران
كيفية النظر يف خيارات حتديـد      إىل   أيضاً املكتب   طرقوت. التخصصات لدعم عملية االتفاقية   

، وكيفية إشراك األطـراف     االتفاقية من أجل حبث املشورة يف إطار عملية      القنوات املتفق عليها    
 .٩-م أ /١٨اب املصلحة املعنيني يف عملية التقييم، وفق ما طلبه املقرر           واألوساط العلمية وأصح  

 لتقيـيم الحـق   ووافق املكتب على أنه ينبغي خلبري مستقل إعداد كتاب أبيض يكون أساساً          
  . األطراف واألوساط العلمية وغريمها من أصحاب املصلحة املعنينيجتريه
. كتب جلنة العلـم والتكنولوجيـا     وأعدت األمانة االختصاصات، بناء على طلب م        -٢٣

 إلعداد الكتاب األبيض الذي قُدم ملخصه        مستقالً وباالتفاق مع مكتب اللجنة، عينت خبرياً     
  .٢٠١٠نوفمرب /إىل مكتب اللجنة ونوقش أثناء اجتماعه يف تشرين الثاين

ودة يف  للجنة العلم والتكنولوجيا املعق   الثانية  وناقش األطراف، يف الدورة االستثنائية        -٢٤
تنظيم مشورة علميـة    كيفية  املتعلقة ب ، نطاق التقييم واخليارات املمكنة      ٢٠١١فرباير  /شباط

، إىل أن نطاق التقييم ينبغـي أال يكـون           أمور وأشري، يف مجلة  . دولية متعددة التخصصات  
قية ، وإمنا ينبغي العمل على خيارات شىت لتعزيز عملية تقدمي املشورة العلمية إىل االتفا             حمدوداً

  .والعمليات املتعلقة هبا
 إىل مشروع الكتاب األبيض، حبـث       ويف أعقاب الدورة االستثنائية للجنة واستناداً       -٢٥

يف سيضّمها  وُحددت أربعة خيارات    . مكتب اللجنة اخلطوات املقبلة يف تنظيم عملية التقييم       
  :استقصاء إلكتروين، هي

  توظيف الشبكات العلمية القائمة؛  )أ(  
  ء شبكة علمية جديدة تركز على مواضيع حمددة؛إنشا  )ب(  
   اآلليات االستشارية العلمية احلكومية الدولية القائمة؛استعمال  )ج(  
  .إنشاء فريق علمي حكومي دويل جديد معين باألراضي والتربة  )د(  

 باب مـن أبـواب مـشروع االستقـصاء          على  مفصالً  تعليقاً أيضاًوقدم املكتب     -٢٦
إىل أن دراسة هذه اخليارات ينبغي أن تسمح باالختيار بني خيار واحد أو             وأشري  . اإللكتروين

  .هنج يزاوج بني خيارات متعددة
ـ  قـام وقد  .  على أن يستعرض النظراء مشروع الكتاب األبيض       أيضاًواتُّفق    -٢٧ ذلك ب

عرضوا أفكـارهم عـن اخليـارات    ف يف احلسبان وثائق أساسية،     مخسة خرباء، أخذوا   الحقاً
 على إرسال رسالة رمسية     أيضاًواتفق املكتب   . التقييمبالتوصيات اإلضافية املشمولة    املمكنة و 
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 إىل نتـائج    إىل جهات االتصال الوطنية يلتمس فيها مسامهتها يف عملية التقيـيم، اسـتناداً            
  .٢٠١١يوليه /االستقصاء اإللكتروين، وقد مت ذلك يف أواسط متوز

 مكتـب جلنـة العلـم      مالحظات مع    متاشياً وأعدت األمانة االستقصاء اإللكتروين     -٢٨
وقسم االستقصاء ثالثة   .  إىل حمتوى الوثائق املشار إليها آنفاً      والتكنولوجيا، ومبوافقته، استناداً  

فأما القسم األول فطلب معلومات عن اجملاوب؛ وأما الثاين فسأل عـن التطلعـات              . أقسام
ت؛ وأما القسم الثالث فعاجل اخليـارات    املتعلقة بتنظيم مشورة علمية دولية متعددة التخصصا      

األربعة اليت ُحددت، يف الوقت الذي أتيحت فيه للمشاركني فرصة وصف وتقييم خيار آخر              
ليزية والفرنسية واإلسـبانية يف     الستقصاء اإللكتروين باللغة اإلنك   وأعد ا . كي تبحثه األطراف  

وُمدد يف وقت الحق أجل تقدمي املسامهات حىت هنايـة      .  ملدة شهر  ٢٠١١يوليه  /أواسط متوز 
  .، بسبب موسم اإلجازات، كي يشارك عدد أكرب٢٠١١أغسطس /آب
 مع التوصيات اليت قدمت يف الدورة االسـتثنائية الثانيـة للجنـة العلـم               ومتاشياً  -٢٩

لتوجيهات اليت قدمها مكتب اللجنة، دعمت وحدات التنسيق اإلقليمية التابعة والتكنولوجيا وا
وعالوة علـى  . لألمانة التقييم عن طريق تيسري عملية نشر االستقصاء اإللكتروين يف مناطقها          

ذلك، دعيت املراكز املرجعية اإلقليمية إىل توزيع االستقصاء اإللكتروين على الفئـات الـيت              
. ئل تذكري عدة، بوسائل منها الشبكات واملؤسسات، لزيادة املـشاركة   وأرسلت رسا . متثلها

ICCD/COP(10)/CST/MISC.1وستعرض نتائج االستقصاء اإللكتروين وحتليلها يف الوثيقة 
)١(.  

   علمية دولية متعددة التخصصاتخيارات بشأن كيفية تنظيم مشورة  - عاًراب  

  معلومات أساسية  - ألف  
كيفية تنظيم مـشورة علميـة دوليـة    ب يارات األربعة املتعلقة هذا الفصل اخل  يعرض  -٣٠

  :وفيما يلي هذه اخليارات. متعددة التخصصات، كان املكتب اتفق على تقييمها
من املتوقع أن توظف هيئات االتفاقيـة       : توظيف الشبكات العلمية القائمة     )أ(  

 العلميـة القائمـة     الرمسية وممثلو احلكومات وغريهم من أصحاب املصلحة نتائج الشبكات        
  باعتبارها أساًسا للمشورة العلمية الدولية املتعددة التخصصات؛

ميكن إنشاء شـبكة    : إنشاء شبكة علمية جديدة تركز على مواضيع حمددة         )ب(  
ـ جديدة لتقدمي املشورة العلمية الدولية املتعددة التخصصات إىل االتفاقية، علـى أن تُ              ىراَع

 األراضـي    وتدهور  بالتصحر تتعلقركيز على مواضيع بعينها     الشبكات القائمة، لكن مع الت    
  ؛ تغطية فعالة ال تغطيها الشبكات القائمةاجلفافو

__________ 

 .تصدر أثناء الدورة )١(
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إن : توظيف اآلليات االستشارية العلميـة احلكوميـة الدوليـة القائمـة            )ج(  
املنابر العلمية احلكومية الدولية القائمة عمليات رمسية تؤدي دور مهزة الوصـل بـني      /األفرقة
وميكن الستنتاجاهتا أن تعزز دعم املـشورة العلميـة الدوليـة املتعـددة        . م والسياسات العل

  التخصصات إىل االتفاقية ألهنا ترتبط بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف؛
ميكن إنشاء  : إنشاء فريق علمي حكومي دويل جديد معين باألراضي والتربة          )د(  

ة لتغطية جممل األنشطة املتعددة التخصصات      فريق حكومي دويل جديد معين باألراضي والترب      
الالزمة لتقدمي املشورة العلمية الدولية املتعددة التخصصات إىل االتفاقية، علـى أن تراعـى              

  .خصوصية االتفاقية ومرفقاهتا اإلقليمية
، املشورة امللتَمسة، وقـدم مـن مث        ٩-م أ /١٨ويصف مؤمتر األطراف، يف مقرره        -٣١

واقترح مؤمتر األطراف   . للتقييم روعيت يف إعداد االستقصاء اإللكتروين      أربعة معايري    ضمنياً
  :أن تكون املشورة كما يلي

   الشفافية يف احلسبان؛مع وضععلمية   )أ(  
  متعددة التخصصات؛  )ب(  
   التوازن اإلقليمي؛مع مراعاةدولية   )ج(  
  .توظف يف عملية االتفاقية  )د(  

نظر ُيتوى العاملي يف القضايا العاملية يف الوقت الذي وينبغي أن تقدم املشورة على املس   -٣٢
ة يف تقييم طريقـة تنظـيم       يومن املسائل الرئيس  . فيه بعني االعتبار إىل اخلصوصيات اإلقليمية     

مشورة علمية دولية متعددة التخصصات إىل االتفاقية النهج اإلقليمي احملدد الذي انتهجتـه             
ويراد من برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية       . اإلقليميةاالتفاقية بواسطة مرفقاهتا التنفيذية     

.  إىل املشورة العلميـة املوضـوعية      تنسيق الربامج الوطنية واستكماهلا وزيادة فعاليتها استناداً      
وينبغي للمشورة العلمية الدولية املتعددة التخصصات املقدمة إىل االتفاقية أن تراعـي هـذا              

  .املشاركة يف التعاطي مع االتفاقيةالنهج اإلقليمي القائم على 
وقد ختتلف التطلعات املتعلقة بتنظيم مشورة علمية دوليـة متعـددة التخصـصات           -٣٣

   وطلب االستقصاء اإللكتروين من املشاركني، يف مجلـة         . فئات أصحاب املصلحة   باختالف
مية الدوليـة  يف سياق املشورة العل" علمي"ما طلب، أن يتبادلوا الرأي بشأن فهمهم ملصطلح  

املتعددة التخصصات، سائلني عما إذا كان املصطلح يستثين املعارف غري األكادمييـة، مثـل              
وسيساعد حتليل فهم أصحاب املصلحة للمصطلح على تدقيق        . املعارف التقليدية، أو يشملها   

  .حتديد اخليارات املتعلقة بكيفية تنظيم مشورة علمية دولية متعددة التخصصات
اؤل بشأن كيفية حتقيق الشفافية وكيفية توفري مشورة علمية فعالة وموثوق           ومثة تس   -٣٤
ومن خالل اآلراء اليت أبداها أصحاب املصلحة يف هذا الشأن وبشأن أهـداف تقـدمي               . هبا

املشورة العلمية الدولية املتعددة التخصصات، رمبا كان من املمكـن تقيـيم مـدى تلبيـة                
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تلك األسئلة العامة على اختاذ قرارات بشأن       أن تساعد   توقع  ُيباإلضافة إىل ذلك،    . احتياجاهتم
 ميكـن أن تقـدم    التأكد من وجود آلية حاليـاً    أيضاًومن املهم   . املوضوع عن علم وبصرية   

  .مشورة علمية دولية متعددة التخصصات تكون يف مستوى توقعات مجيع أصحاب املصلحة

  ة متعددة التخصصات تنظيم مشورة علمية دوليكيفيةخيارات بشأن   - باء  
سـيناريوهات   وضـع    -  إىل نتائج تقييم اخليارات األربعـة      استناداً -من املتوقع     -٣٥

املنرب العلمـي   /مستقبلية حتدد عالقات التواصل بني عملية االتفاقية والشبكة العلمية أو الفريق          
ل، اإلطار  ، على سبيل املثا   بلية املستق السيناريوهاتوميكن أن يشمل وضع     . احلكومي الدويل 

الزمين لتنفيذ خيار واحد أو خيارات عدة، أي الوقت الالزم حىت توافر املشورة، وهنج جامع               
املستقبلية العامة املقترحة يف عالقتها    مث ميكن مناقشة السيناريوهات     . الفوائدلتقدير التكاليف و  

  .كتروينباألنشطة أو النتائج احلامسة، على النحو الذي ُحددت به يف االستقصاء اإلل
 املستقبلية، ميكن الربط بني تقدمي املشورة العلميـة         وإضافة إىل وضع السيناريوهات     -٣٦

 ومتاشياً. الدولية املتعددة التخصصات إىل عملية االتفاقية ووضع نظام للوساطة يف جمال املعرفة 
املتعـددة   استكشاف سبل الربط بني تقدمي املشورة العلمية الدولية أيضاًمع هذا النهج، ميكن    

  .التخصصات إىل عملية االتفاقية وأنشطة بناء القدرات
، تستلزم عملية االتفاقية وجود عملية استشارية علمية لتشجيع احلوار الفعال    وعموماً  -٣٧

تدهور األراضي واجلفاف على    /بني العلم والسياسات، وتسليط األضواء على قضايا التصحر       
م والتكنولوجيا مناقشة مدى تشجيع اخليارات األربعـة،        ورمبا تود جلنة العل   . الصعيد العاملي 

 هذا االستقصاء، من خاللاليت عوجلت يف االستقصاء اإللكتروين أو خيارات أخرى اقُترحت  
ذلك احلوار بني العلم والسياسات، وإقامة هذا احلوار، وتـسليط األضـواء علـى قـضايا               

بتعريف الفئة املستهدفة اليت ستقدَّم     وترتبط هذه املسألة    . تدهور األراضي واجلفاف  /التصحر
إليها املشورة، وقد تشمل األطراف أو املنظمات غري احلكومية، وكذلك ممثلي جلنـة العلـم      

  .والتكنولوجيا ومكتب مؤمتر األطراف
در اإلشارة إىل أن أمام االتفاقية فرصة التعلم من األساليب القائمة لتقـدمي املـشورة    جتو  -٣٨

. املنـابر /قيات البيئية املتعددة األطراف، مبا يف ذلك توظيف الشبكات واألفرقـة          العلمية إىل االتفا  
املنـابر،  /م الضروري من الوثائق اليت توفرها تلك الشبكات واألفرقـة         وميكن احلصول على التعلّ   

وقد يهدف هذا التحليل وتلك املـشاورة       . وكذا من خالل التشاور مع األفراد الرئيسيني املعنيني       
املنابر / هنج تكميلي ينبغي اعتماده، على أن ُيتجنب التداخل بني عمل الشبكات واألفرقة            إىل حتديد 

وُيتوقع من عمليـة    . القائمة واألساليب اجلديدة املمكنة لتقدمي املشورة العملية إىل عملية االتفاقية         
  .فاقيةوضع آليات استشارية علمية لالتوتيسري التعلم من املبادرات السابقة تبسيط 
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   الشبكات العلمية القائمةتوظيف: ١اخليار     

من أصحاب املصلحة   يتوقع أن توظف هيئات االتفاقية الرمسية وممثلو احلكومات وغريهم              
  القائمة باعتبارها أساًسا للمشورة العلمية الدولية املتعددة التخصصاتالعلمية ج الشبكات نوات
 لتصوراهتا اخلاصة هبا الحتياجات     للشبكات العلمية القائمة واليات، وهي تستجيب       -٣٩

يف بعض احلاالت، يتطابق ذلك مع النداءات الرمسية        و. االتفاقية أو أصحاب املصلحة اآلخرين    
صدر عـن   ت و .ألوساط العلمية الدولية لكي تتخذ تدابري معّينة      ل  مؤمتر األطراف  يوجههااليت  

اقعها املؤسسية على الشابكة    ها املنشورة اخلاصة هبا، اليت توزع عن طريق مو        واجتالشبكات ن 
. واجملالت العلمية، وال توجه بالضرورة إىل أعضاء جلنة العلم والتكنولوجيا أو مؤمتر األطراف            

ورمبا تود جلنة العلم والتكنولوجيا مناقشة الطريقة اليت ميكن هبا للشبكات العلميـة القائمـة               
  .علمية إىل عملية االتفاقية يف تقدمي املشورة الوبرامج العمل القائمة أن تؤدي دوراً

سيقدم حتليل التوّزع اجلغرايف للشبكات العلمية القائمة وسبل الوصـول إليهـا،            و  -٤٠
 نواجتها، على النحو الذي يتصوره أصـحاب        استعمالوتغطيتها القضايا الوجيهة، وإمكان     
كات العلمية  الشبتوظيفلمزيد من املناقشات بشأن ل اًاملصلحة يف االتفاقية املشاركون، أساس

 يف إطار هذا اخليار، إىل جتميع املعلومات عن الـشبكات العلميـة             ،ويسعى التقييم . القائمة
تدهور األراضي واجلفاف، على الصعيدين اإلقليمي والعـاملي علـى         / بالتصحر املعنيةالقائمة  

مـن  و. استعمال نواتج تلك الشبكات مستقبالً    يف   هذه املعلومات    ه سُيحتاج إىل  السواء، ألن 
املهم الوقوف على ما مينع أصحاب املصلحة من املشاركة يف تلك الـشبكات، ومجـع آراء           
أصحاب املصلحة بشأن العضوية احلصرية، وشفافية العملية، وضيق الوقـت املتـاح هلـم،              

وستكون املعلومات عن نطاق الشبكات القائمـة علـى         . ومصلحتهم يف املواضيع املشمولة   
 مـن تلـك    املقدمـة  يف تقييم ما إذا كان ميكن للمشورة      حامسة ملياملستويني اإلقليمي والعا  

  .الشبكات أن تكون دولية، على أن تراعى املسامهة اإلقليمية
 املرتبطةلقضايا  لعالة  تغطية ف بان مدى تغطية الشبكات القائمة      وجيب أن يؤخذ يف احلس      -٤١

 العلمية القائمة، ومن مث تقييم مدى       املفقودة من الشبكات  هبا  باالتفاقية واملواضيع املهمة املتصلة     
وقد تدعو الـضرورة إىل أن  .  بعملية االتفاقيةاملتعلقة املشورة ميقدرة الشبكات القائمة على تقد   

 واسـتناداً .  حمدداً الشبكات القائمة حتليالً   اخلاصة ب  تتوىل جلنة العلم والتكنولوجيا حتليل الثغرات     
أن يوفر معلومات عن فعالية الشبكات القائمة من حيث         إىل التقييم، ميكن لتحليل الثغرات هذا       

 لتحليل الثغرات املتـصورة يف      أيضاًوميكن  . قدرهتا على تغطية القضايا العلمية املتعلقة باالتفاقية      
 لتحسن فعالية تلك    تغطية القضايا، مىت ُتحقق منها مع الشبكات القائمة املعنية، أن يوفر أساساً           

  . بعملية االتفاقيةاملتصلةا يى معاجلة القضاالشبكات من حيث قدرهتا عل
والتكنولوجيا أن تناقش مدى إمكانية توسيع نطاق الـشبكات          وميكن للجنة العلم    -٤٢

 أن تلـك    علـى أن يراعـى    تصبح شبكات عاملية،    كي  اليت ال تغطي سوى بعض املناطق       
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  متثيـل   مـدى  ناقشت أن   أيضاًوميكن للجنة   . رمسياً الشبكات ليست مرتبطة بعملية االتفاقية    
ولدى حتليل  . الشبكات العاملية القائمة مجيع املناطق، وكيف ميكن تعزيز متثيل متوازن جغرافياً          

 وضع معايري لتقييم الـشبكات القائمـة        أيضاًنتائج االستقصاء اإللكتروين، رمبا تود اللجنة       
ف النظر عما    وينبغي معاجلتها بصر   ،وتعد هذه املسائل مهمة   .  أهداف االستراتيجية  خبصوص

خذ به يف النهاية يف      الشبكات العلمية القائمة هو الذي أُ      توظيف بشأن   ١ إذا كان هذا اخليار   
  .عملية التقييم

  إنشاء شبكة علمية جديدة تركز على مواضيع حمددة: ٢اخليار     

 الدولية املتعددة التخصصات لفائـدة      العلميةميكن إنشاء شبكة جديدة إلسداء املشورة           
قية، آخذاً بعني االعتبار الشبكات القائمة مع التركيز على مواضيع حمددة ذات صلة االتفا

  تدهور األراضي واجلفاف اليت ال تغطيها الشبكات القائمة تغطية فعالة/بالتصحر
 اليت ال تغطيهـا الـشبكات       ،سواء أكانت إقليمية أم عاملية    ،  من املهم معرفة املواضيع     -٤٣

وتـنظَّم املـؤمترات    .  قصد مناقشتها  ، وذلك  لشبكة جديدة أن تبحثها     ميكن الو،  القائمة حالياً 
 مواضيع حمددة، وقد تدعو الضرورة إىل مناقشة ما إذا كـان ميكـن              لدراسةالعلمية لالتفاقية   

هذه املسألة رد فعل علـى      . استعمال السلسلة احلالية هلذه املؤمترات إلقامة شبكة علمية جديدة        
التكنولوجيا يف دورهتا االستثنائية الثانية مفاده أنه ميكن تعزيز مؤمترات          اقتراح قدمته جلنة العلم و    

  .االتفاقية العلمية كي تقدم مشورة علمية دولية متعددة التخصصات إىل عملية االتفاقية
  .هاوتنشيط ورمبا تود اللجنة مناقشة قدرة شبكة علمية على حتفيز أوساط حبثية عاملية  -٤٤
على أن تـضمن بـشكل       شبكة جديدة    قدرة مناقشة مدى    أيضاً ورمبا تود اللجنة    -٤٥

 مناقشة الطريقة اليت ميكن هبـا لنـهج         أيضاًوميكنها  .  االستشارة نتائجاجلودة العلمية ل  منتظم  
 يعملـون   ناخنراط العلماء الذي  ويتيح   أن ينظم    - عاملية كانت أو إقليمية    -شبكة الشبكات   

 تقـدمي مـشورة     ضمن مستقلة، األمر الذي ي    عادة يف شبكات تتناول ختصصات أو مواضيع      
  .علمية متعددة التخصصات

  استعمال اآلليات االستشارية العلمية احلكومية الدولية القائمة: ٣اخليار     

املنابر العلمية احلكومية الدولية القائمة تشكل عمليات رمسية تؤدي دور مهزة           /األفرقإن      
 من نتائج ميكن أن يستغل يف توفري املـشورة          وما ختلص إليه  . الوصل بني العلم والسياسة   

ون هذه املـشورة ذات     العلمية الدولية املتعددة التخصصات لفائدة االتفاقية، بقدر ما تك        
  تدهور األراضي واجلفاف/صلة بالتصحر

  وهي موجهة أساسـاً    ،املنابر العلمية احلكومية الدولية القائمة واليات قائمة      /لألفرقة  -٤٦
ورمبا تود جلنة العلم والتكنولوجيا     . احتياجات عملية االتفاقية  إىل  ري، وليس   إىل احتياجات الغ  
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 ، بربامج عملها القائمـة    ،املنابر العلمية احلكومية الدولية   /مناقشة الكيفية اليت ميكن هبا لألفرقة     
  . يف تقدمي املشورة العلمية إىل عملية االتفاقيةأن تؤدي دوراً

ذات املنابر العلمية احلكومية الدولية القائمة      /ن األفرقة وتدعو احلاجة إىل معلومات ع      -٤٧
 السـتعمال تدهور األراضي واجلفاف، على الصعيدين اإلقليمي والعاملي،        / بالتصحر العالقة

ومن املهم اكتشاف ما مينع أصحاب املصلحة مـن املـشاركة يف هـذه              . نواجتها مستقبالً 
لعضوية احلصرية، وشفافية العمليـة، وضـيق       املنابر، وجتميع آراء املشاركني بشأن ا     /األفرقة
ومن املهم احلصول على معلومات عن      . ، ومصلحتهم يف املواضيع املشمولة     املتاح هلم  الوقت

 والعاملي لتقييم مـدى     ياملنابر العلمية احلكومية الدولية على املستويني اإلقليم      /تشكيلة األفرقة 
  .قدرهتا على خدمة عملية االتفاقية

س التقييم ميكن، مرة أخرى، لتحليل الثغرات املتصورة يف تغطية القضايا،           على أسا  و  -٤٨
 معلومات عن   يوفّراملنابر العلمية احلكومية الدولية القائمة، أن       /مبجرد التحقق منها مع األفرقة    

 أيضاًوميكنه  . املنابر من حيث قدرهتا على تغطية القضايا املتعلقة باالتفاقية        /فعالية هذه األفرقة  
  .املنابر يف هذا السياق/ أساس لتحسني فعالية تلك األفرقةتوفري

  فريق علمي حكومي دويل معين باألراضيإنشاء : ٤اخليار     

ميكن إنشاء فريق حكومي دويل معين باألراضي والتربة يكلف بتغطية طائفـة األنـشطة                  
صـصات إىل   املتعددة التخصصات الالزمة إلسداء املشورة العلمية الدولية املتعددة التخ        

  االتفاقية، آخذاً بعني االعتبار خصوصية االتفاقية اليت تستقيها من مرافقاهتا اإلقليمية
املنابر القائمة أو مل تستطع أن تقدم مشورة علمية على          /إن مل تقدم شبكات األفرقة      -٤٩

لوجيـا  املستويني اإلقليمي والعاملي إىل أصحاب املصلحة يف االتفاقية، فإن جلنة العلم والتكنو           
تطلبات االتفاقية واألوساط مبفي منرب جديد أن ي/ميكن هبا لفريقرمبا تود النظر يف الطريقة اليت 
  . والتربةيضا علمية حمددة عن األررةالعلمية الدولية، وأن يقدم مشو

 والتربة، علـى أن يكـون       يضاوميكن تنظيم فريق علمي حكومي دويل معين باألر         -٥٠
 يف هـذا    ،ومن املمكـن  .  االعتبار إىل النهج اإلقليمي لعملية االتفاقية      ، لكنه ينظر بعني   عاملياً

  :املنرب العلمي احلكومي الدويل اجلديد/الصدد، أن يكون الفريق
  معنية بالقضايا اجلامعة، مع مراعاة الشواغل اإلقليمية       أقاليمية يضم أفرقة عاملة     عاملياً •

  ؛هتاأو عدم مراعا
 لكنها  ، اإلقليمية القائمة تستهدف الشواغل العاملية     أو منظمة عاملية جامعة للشبكات     •

  ؛مدعومة مبسامهات إقليمية
   يضم أفرقة فرعية إقليمية تتناول مواضيع إقليمية صرفة؛أو عاملياً •
  . بطريقة أخرى حيددها املشاركونأو منظماً •



ICCD/COP(10)/CST/6 

15 GE.11-63364 

حلكـومي  سألة العالقة بني هذا الفريـق ا     مل التقصي الدقيق وعالوة على ذلك، جيب       -٥١
، ومناقشة ما إذا كان ينبغي أن يكون الفريق العلمي احلكومي الدويل     دويل اجلديد واالتفاقية  ال

  . عن االتفاقية أم مرتبطا هبا أم حتت إشرافهامستقالً
مـدى  إىل أي    ومن بني القضايا األخرى، ميكن للجنة العلم والتكنولوجيا أن تناقش           -٥٢

 والتربـة،   يضااقية يف إنشاء فريق عامل معين باألر      املرفقات اإلقليمية لالتف  تؤخذ يف االعتبار    
إىل أي  مناقشة أيضاًورمبا تود اللجنة . وإمكانية توظيف فريق ملنهجة املعارف التقليدية واحمللية

أن التحليالت العلمية   جمال  عمل اللجنة يف    لدعماً   ميكن لعملية استعراض جيريها النظراء    مدى  
ومن شأن ذلك أن . مي للتقارير الوطنية املقدمة إىل االتفاقيةباالستعراض العليكون هلا ارتباط   

  .يؤكد أن املشورة عملية وتقوم على أدلة

  خيارات وتوصيات أخرى    
لكيفية اليت يتـصور هبـا أصـحاب        توضيحاً ل سيقدم حتليل االستقصاء اإللكتروين       -٥٣

 سيناريوهاتة منتظمة، ووضع املصلحة فعالية اخليارات احملتملة إلمداد االتفاقية بتقييمات عاملي
 وسيناريوهات إقليمية بشأن االجتاهات املستقبلية لتدهور األراضي، وحتديد أهداف          مستقبلية
  استعراضاً عاملية، واستعراض التقارير الوطنية املتعلقة مبعايري اإلبالغ القائم على األدلةمستقبلية
ورة علمية عن القضايا الناشـئة،   السياسات، وتقدمي مش   تنصب على ، وتقدمي توصيات    علمياً

  .أو توفري نواتج أخرى، حيددها أصحاب املصلحة
  .وينبغي يف اخلتام حبث أي خيارات أخرى لتقدمي مشورة علمية دولية متعددة التخصصات  -٥٤

  توصيات  - خامساً 
، يف مجلـة أمـور، يف دورهتـا         جلنة العلم والتكنولوجيا أن توصي    لذا، رمبا تود      -٥٥

  :اآليتب العاشرة
كيفية التعاون مع الشبكات العلمية القائمة على الصعيد اإلقليمـي أو             )أ(  

   إىل نتائج االستقصاء اإللكتروين؛العاملي أو كليهما، استناداً
أن تعمد األمانة، بتوجيه من مكتب اللجنة، وعن طريق عملها اجلـاري              )ب(  
 إىل  -مواضيع أخرى   مارسات و مثل مؤشرات اآلثار وأفضل امل     -لقضايا العلمية   املتعلق با 

 كما  تدهور األراضي واجلفاف،  /تقييم الثغرات يف تغطية القضايا العلمية املتعلقة بالتصحر       
   الشبكات العلمية القائمة احملددة يف االستقصاء اإللكتروين؛تناولتها

 إىل  املنابر العلمية احلكومية الدولية، اسـتناداً     /كيفية التعاون مع األفرقة     )ج(  
  ئج االستقصاء اإللكتروين؛نتا
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أن تعمد األمانة، بتوجيه من مكتب اللجنة، وعن طريق عملها اجلـاري              )د(  
لقضايا العلمية إىل تقيـيم الثغـرات يف تغطيـة القـضايا العلميـة املتعلقـة                تعلق با امل

املنابر العلمية احلكومية الدولية    / األفرقة كما تناولتها تدهور األراضي واجلفاف،    /بالتصحر
  قائمة احملددة يف االستقصاء اإللكتروين؛ال

 إلجـراء املزيـد مـن        خمصـصاً   عامالً أن ينشئ مؤمتر األطراف فريقاً      )ه(  
املناقشات بشأن أفضل اخليارات لتقدمي املشورة العلمية الدولية املتعددة التخصصات إىل           

  ؛راعى النهج اإلقليمي يف التعاطي مع االتفاقيةعملية االتفاقية، على أن ُي
 مـستقبلية،   سيناريوهاتأن يكلَّف فريق عامل، تدعمه األمانة، بوضع          )و(  

املنـرب العلمـي    /وحتديد عالقات التواصل بني عملية االتفاقية والشبكة العلمية أو الفريق         
احلكومي الدويل، وكذا الروابط املمكنة بني تقدمي املشورة العلميـة الدوليـة املتعـددة              

  .تشارك يف املعارف العلميةية ووضع نظام للالتخصصات إىل عملية االتفاق

        


