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 مؤتمر األطراف
 لجنة العلم والتكنولوجيا

 عشرة الثانيةالدورة 
 2015 تشرين األول/أكتوبر 16-13 ،تركيا، أنقرة

 من جدول األعمال املؤقت )ب(3البند 

 لفترة السنتين المقبلة لجنة العلم والتكنولوجيابرنامج عمل 
عمليااة لجنااة العلاام والتكنولوجيااا فاا  مسااااماا الخياااراا المتا ااة لتحسااين 

 منها التآزر مع المؤتمراا العلمية األخرى ذاا الصلةسُبل صنع القرار ب
   

الناشاا ة عاان  اثاااراآلتحسااين افاااجة لجنااة العلاام والتكنولوجيااال بمااا فاا  ذلاا    
والتوصااااياا المتعلقااااة بواااااع ترتيباااااا المااااؤتمراا السااااابقة والتوصااااياا 

 لمؤسسية ف  المستقب
 

 األمانةمن مقدمة ذارة مُ   
 

 موجز 
تعزيــز القاعــدة الع ميــ  الــ  ل خطــوا  األطــرا ، ا الــدولة الةامنــ  ملــؤفر األطــرا ، اختــ   

 8-/ع أ13 يناملقــرل  مبوجــ . وقــرل مــؤفر األطــرا ، األمــم املتحــدة ملةااحــ  الت ــحر تقــوع ع ي ــا اتةاقيــ 
الع ـــم والتةنولوجيـــا كـــب ةولة مقب ـــ  تعقـــد ا بـــ  الـــدولا  ا  ـــةب  م جلنـــ   نظ  تـــأن ، 11-/ع أ21و

ع قـد  ىتـا ا ن ثةثـ  مـؤفرا  ع ميـ  يتةاقيـ  األمـم قـد . و يغ   ع يه طابع املؤفر الع مـ  والتقـي
 (.2015و 2013و 2009املتحدة ملةااح  الت حر )ا األعواع 

،  يئـ  التةاعـب بـ  الع ـوع والايا ـا  ، مـن11-/ع أ21وط   مؤفر األطـرا ، ا مقـرل   
ا ةعـم مةااحـ  الت ـحر يتةاقيـ   الةةثـ ملـؤفرا  الع ميـ  ا نتـاج  إجراء تقييم ملدى اعاليـ  التابع  له

 ا إطال ايتةاقي . عم ي  صنع القرال
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عم يـــــا  تقيـــــيم املـــــؤفرا  الع ميـــــ  الةةثـــــ  م خـــــ  ل ـــــ   الوثيقـــــ  مـــــا ي ـــــ   )أ(  وتتضـــــمن 
الوثيقـــــــ  ا بالتة ـــــــيب  التةاعـــــــب بـــــــ  الع ــــــوع والايا ـــــــا  وولة  كمـــــــا أجر ـــــــا  يئــــــ  ،لةتةاقيــــــ 

ICCD/COP(12)/CST/INF.2 ا املاــــــتقبب ترتيبــــــا  مؤ اــــــي  لوضــــــع و)ب( مقرتىتــــــا  م مو ــــــ  ؛
 ،. و ــتتيا الرتتيبــا  املؤ اــي  املقرتىتــ  إ ــداء املشــولة الع ميــ لنتــاج  عم يــا  التقيــيم  ــ  ا ــتباب   

وذلــ  لعم يــا  صــنع القــرال املتع قــ  باتةاقيــ  مةااحــ  الت ــحر  ،مبرونــ  واعاليــ  مــن ىتيــي التةــالي 
 . بن  الع م والتةنولوجيامن ا ا ب ايجتماعا  الع مي  عن الدولا  الرمسي  لباب ب 
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 المحتوياا
 ال ةح  الةقرا  

. اخل ةي  -أوي    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  1-3  4 
. األ الي  -ا  ثاني  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .   4-7  4 
م خـــ  اي ـــتنتاجا  الع ميـــ  الرجياـــي  بشـــ ن عثـــال املـــؤفرا  الع ميـــ  الاـــابق  املتع قـــ   -ا  ثالة 

. باتةاقي  مةااح  الت حر واهلياكب املنظم  هل   املؤفرا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-14  6 
الرتتيبــــا  املؤ اــــي  املقرتىتــــ  لةجتماعــــا  الع ميــــ  املقب ــــ  ذا  ال ــــ   باتةاقيــــ  األمــــم  -لابعا   

. الت حراملتحدة ملةااح   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  15-18  10 
. واملقرتىتا  اي تنتاجا  -خاماا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19-20  17 

   را امل 
النمـوذ  املقـرتل لتقـدمل املشـولة الع ميـ  إي عم يـ  صـنع القـرال ا إطـال اتةاقيـ  األمـم املتحـدة ملةااحـ   -األول 

. الت حر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .   19 
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 الخلفية -أولا  
 
تعزيــز القاعــدة الع ميــ  الــ  تقــوع ل خطــوا  األطــرا ،اختــ   األطــرا ، ا الــدولة الةامنــ  ملــؤفر  -1

ـــــوالةة ا ىتةـــــاعاأل. وقـــــرل مـــــؤفر األطـــــرا ، عمـــــة  باألمـــــم املتحـــــدة ملةااحـــــ  الت ـــــحر ع ي ـــــا اتةاقيـــــ   ال
جلنــ  الع ــم  مةتــ  منظ  يــأن ، 20و 19، الةقرتــان 11-/ع أ21واملقــرل  )أ(،1، الةقــرة 8-/ع أ13 املقــرل

بــــ  الــــدولا  ا  ــــةب يغ ــــ  ع يــــه طــــابع املــــؤفر الع مــــ  ال بنــــ  تعقــــد ا كــــب ةولة مقب ــــ    والتةنولوجيــــا
ا املوضـو  ذ  ال ـ   الـ      )املؤ ـب(وذل  بالتشاول مع املؤ ا  الراجدة )ايحتاة الراجد( املؤ  ـ، والتقي
ملةااحــ  . ومنــ  ذلــ  اعــ ، ع قــد  ثةثــ  مــؤفرا  ع ميــ  يتةاقيــ  األمــم املتحــدة مــؤفر األطــرا  ينتقيــه

 (.2015و 2013و 2009الت حر )ا األعواع 
 يئـــــ  التةاعـــــب بـــــ  الع ـــــوع  ، مــــن25، الةقـــــرة 11-/ع أ21مـــــؤفر األطـــــرا ، ا مقـــــرل  وط ــــ   -2

 األول والةـــاا والةالـــيملـــؤفرا  الع ميـــ  ا نتـــاج اعاليـــ  دى ملـــ ا  ييمـــتق أن جتـــر    ، التابعـــ  لـــه،(1)والايا ـــا 
ا إطــــال ايتةاقيــــ ، وأن تقــــد ع إليــــه تقريــــرا  ا ةولتــــه الةالةــــ  عشــــرة.  لقــــرالتةاقيــــ  ا ةعــــم عم يــــ  صــــنع الة
               اضـــــــــط عت  يئـــــــــ  التةاعـــــــــب بـــــــــ  الع ـــــــــوع والايا ــــــــا   ـــــــــ   امل مـــــــــ  ا إطـــــــــال برنـــــــــام  عم  ـــــــــا  قــــــــدو 

. وا خ ةيــ  الط ــ  جلنــ  الع ــم والتةنولوجيــاووضــعت مقرتىتــا  لتحاــ  كةــاءة  2015-2014لعــام  
يةمن ق ـ  األطـرا   ـا إذا كانـت الةواجـد  ،املنش ة ىتديةا   ،ع والايا ا إي  يئ  التةاعب ب  الع و املوج ه 

 .اي ا املاتمدة من املؤفرا  الع مي  لةتةاقي ، ترب ل املوالة املاتةمرة
لعم يـــــــا  تقيـــــــيم املـــــــؤفرا  الع ميـــــــ  األول والةـــــــاا والةالـــــــي م خ ـــــــا   ـــــــ   الوثيقـــــــ   وتتضـــــــمن -3

الوثيقـــــــــ  ا بالتة ـــــــــيب والـــــــــوالةة كمـــــــــا أجر ـــــــــا  يئـــــــــ  التةاعـــــــــب بـــــــــ  الع ـــــــــوع والايا ـــــــــا   ،لةتةاقيـــــــــ 
ICCD/COP(12)/CST/INF.2، ا ــتباب   ا املاــتقبب  ترتيبــا  مؤ اــي وضــع وتقــد ع مقرتىتــا  م مو ــ  ل
 .لنتاج  عم يا  التقييم    

  
 األساليب -اا اثاني 

 
 ما ي    را  الع مي  الةةث  اتتمةب احملاول الرجياي  ال  تناولت ا املؤف -4

"لصــد وتقيــيم الت ــحر وتــرة  األلاضــ  ع ــ  املاــتوي   املــؤفر الع مــ  األول لةتةاقيــ   )أ( 
 اختاذ القرالا  ا جمال إةالة األلاضـ  وامليـا "عم ي  ايقت اة  من أجب ةعم  -البيوايزياج  وايجتماع  

ا بـــــوينس عيـــــر   2009أي ول/ ـــــبتمرب  24ىتـــــا  22مـــــن ا الةـــــرتة (  وقـــــد ع قـــــد 8-ع أ/18)املقـــــرل 
 باأللجنت ؛
__________ 

( مخاـ  ب) ؛جلنـ  الع ـم والتةنولوجيـا( أعضـاء مةتـ  أتضم  يئ  التةاعب ب  الع وع والايا ا  األعضاء التـال   ) (1) 
( عشرة ع ماء خيتال م مةتـ   من املناط  املشمول  مبراقا  التنةي  اإلق يم ؛ ) ع ماء ت ع ن كب واىتد من م منطق   

( ثةثـ  مـراقب  ةمن خةل ةعوة مةتوىت  تراع  التوازن اإلق يم  والتـوازن بـ  التخ  ـا ؛ ) جلن  الع م والتةنولوجيا
  معنيـ  مـن موزع  كما ي    واىتد من إىتـدى منظمـا  امتمـع املـدا، وواىتـد مـن منظمـ  ةوليـ ، وواىتـد مـن منظمـ

 (.4، الةقرة 11-ع أ/23قرل )امل منظما  األمم املتحدة
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التقييم ايقت ـاة  ل ت ـحر، واإلةالة املاـتدام  لضلاضـ ، املؤفر الع م  الةاا لةتةاقي   " )ب( 
وقـد ع قـد (  9-/ع أ16" )املقـرل ومدى قدلة املناط  القاىت   و به القاىت   واجلاا   ـبه الرطبـ  ع ـ  التةيـ 

 ا بون ب ملانيا؛ 2013نياان/أبريب  12إي  9ن ما الةرتة 
مةااح  الت حر وتد ول األلاض  واجلةا  مـن أجـب املؤفر الع م  الةالي لةتةاقي   " ) ( 

" التق يديـــ  واملمال ـــا والتةنولوجيـــا واملعـــال  التنميـــ  املاـــتدام   ماـــا   الع ـــم حتقيـــ  اعـــد مـــن الةقـــر و 
 ا كانةون باملةاي . 2015عذال/مال   12إي  9من  ا الةرتة (  وقد ع قد10-/ع أ18)املقرل 

أما الةرضـيا  الـ  يقـوع ع ـ  أ ا ـ ا عمـب  يئـ  التةاعـب بـ  الع ـوع والايا ـا  ا تقيـيم عثـال  -5
اواجـد ميةـن أن تةـون هلـا املؤفرا  الع مي  لةتةاقي  امةاة ـا أن التوصـيا  )النتـاج ( املنبةقـ  عـن املـؤفرا  

الةواجــد احملتم ــ  املبا ــرة شــمب ماــالا  مبا ــرة و/أو غــم مبا ــرة. وتمــن خــةل اتبــا  وغــم مبا ــرة  مبا ـرة
 وغم املبا رة ما ي   

تاــتطيع املــؤفرا  الع ميــ  لةتةاقيــ  أن تاــا م مبا ــرة ا القــرالا  الــ  يتخــ  ا مــؤفر  )أ( 
 األطرا  ا أعقاب املؤفر الع م ؛

"تشــبيعا " أو الــ     عــن املــؤفرا  الع ميــ ، الــ  ت قــ التوصــيا  املنبةقــميةــن أن تةضــ   )ب( 
أو ال بنـ   جلنـ  الع ـم والتةنولوجيـا"ي خ  ع ما   ـا" مـؤفر األطـرا ، إي توجيـه ط ـ  م مـو  إي مةتـ  

ا     العم يــــــ  ماــــــا   غــــــم مبا ــــــرة ــــــتمعن ا ا تعراضــــــ ا. وميةــــــن أن تاــــــا م  ــــــنةاــــــ ا أو األمانــــــ  ل
غ  والشـــةب ال ـــي بإةخـــال تعـــدية  ع ـــ  ،ا غالـــ  األىتيـــان ،وذلـــ  ىتتياجـــا  صـــانع  القـــرالا ت بيـــ 

 األص ي  ل توصي ؛
املنبةقـ  عـن املـؤفرا  الع ميـ  متابعـ  نشـط  ا األو ـا   أن ت تـاب ع التوصـيا ميةن أيضا   ) ( 
قـد تـدخب التوصـيا  . وا مرىت ـ  يىتقـ ، ب ول ا ر أو ا   اجر أصحاب امل  ح ، ىتيي جت الع مي  أو

جمدةا  ا عم ي  صنع القرال املت ـ   بايتةاقيـ  وذلـ  مـةة  عـن طريـ  املبـاةلا  املاـتندة إي املعراـ  الع ميـ  
 واملعني  بقضايا الت حر/تد ول األلاض  واجلةا .

  يـ عمالداعمـ  لالتوصيا  املنبةقـ  عـن املـؤفرا  الع ميـ   ا ت ثم تقييم عم ي  د جرى ا  ياق قو  -6
 ما ي    النظر ااملتع ق  بايتةاقي   صنع القرال
أن املــــؤفر  مبــــااألول والةــــاا لةتةاقيــــ  )الع ميــــ  التوصــــيا  املنبةقــــ  عــــن املــــؤفرين  تــــ ثم )أ( 

ا ـتنتاجاته اقـد كـان مـن الاـاب  ألوانـه تقيـيم تـ ثم ، 2015الع م  الةالـي لةتةاقيـ  ع قـد ا عذال/مـال  
 القرال اجلالي  ا إطال ايتةاقي (؛عم ي  صنع ا 

مــن املـــؤفرا  الع ميـــ  النتــاج  املتوخـــاة أصــحاب امل ـــ ح  ايمــا خيـــ  خمت ـــ  ت ــو لا   )ب( 
 لةتةاقي ؛
  مؤفرا  الع مي  األول والةاا والةالي لةتةاقي .املنظم  لكةاءة اهلياكب  ) ( 
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تةاقيــ ، جــرى حت يــب التوصــيا  اإلىتــدى عشــرة ومــن أجــب تقيــيم عثــال املــؤفرين الع ميــ  األولــ  لة -7
، بةقـــ  عـــن املـــؤفر الع مـــ  الةـــاااملنبةقـــ  عـــن املـــؤفر الع مـــ  األول لةتةاقيـــ  والتوصـــيا  الاـــت والعشـــرين املن

الةـــرتا  وباألنشــط  الـــ  أعقبت ــا ا  11و 10و 9األطــرا   ةولا  مـــؤفرمقالنــ   بــالقرالا  املتخـــ ة خــةل 
 مــؤفرين الع ميــ  األول والةــاا لةتةاقيـــ ، املنظمــ  لومــن أجــب تقيــيم كةـــاءة اهلياكــب  بــ  الــدولا .الةاصــ   

أجريت حت ية  مشا   خضعت هلـا وثـاج   ايتةاقيـ  ذا  ال ـ   وعم يـا   اي ـتعراج اخلالجيـ  الـ  ط ب ـا 
ميــ ، تقييمــا  لتنظــيم . وأجــر  أمانــ  ايتةاقيــ ، بالتشــاول مــع امموعــا  اإلق ي2009مــؤفر األطــرا  منــ  عــاع 

تقييمـا  مشـا ا  لتنظـيم املـؤفر الع مـ   جلنـ  الع ـم والتةنولوجيـا. وأجرى مةت  (2)املؤفر الع م  األول لةتةاقي 
انعقــاة مةــان . وخضــعت اهلياكــب الــ  نظ مــت املــؤفر الع مــ  الةالــي لةتةاقيــ  ل تح يــب ا (3)الةــاا لةتةاقيــ 

ا كـانةون ا الـ   ع قـد عضوا  من  يئ  التةاعب ب  الع ـوع والايا ـا  ىتضـروا املـؤفر  22ومن ِقبب املؤفر 
ل تعـر  ع ـ  مقـابة  ا تق ـاءا  و  يئ  التةاعب ب  الع ـوع والايا ـا  كما أجر  . 2015عذال/مال  

  وغــم املاــؤول  اعةــومياضــة  عــن  ،ت ــولا  أصــحاب امل ــ ح  الرجياــي  ا األو ــا  الع ميــ  األو ــع
ــ  بالعم يــا  املت ــ   بايتةاقيــ  أو امل اعةــومي  نخــرط  ا األنشــط  التنةي يــ  )مبــا ا املرتبط   ــا، أو املــ م 

 ذل  اجلوان  التنظيمي ( املتع ق  باملؤفر الع م  األول و/أو الةاا و/أو الةالي.
  

الماؤتمراا العلمياة الساابقة  آاثااربشان   العلمياة الرييساية الساتنتاجااملخص  -اا اثالث 
 هذه المؤتمرااالمنظمة للمتعلقة باتفاقية مكافحة التصحر والهياال ا
 
من التوصيا  اإلىتدى عشـرة ماال كب  ICCD/COP(12)/CST/INF.2 ا الوثيق بالتة يب و ث    -8
والتوصــيا  الاــت والعشــرين املنبةقــ  عــن املــؤفر مةااحــ  الت ــحر يتةاقيــ  نبةقــ  عــن املــؤفر الع مــ  األول امل

العامل  الةاا لةتةاقي ، والوضع اعايل لآلثال النامج  عن كب  من     التوصيا . ويب     ا التقييم املة  ـب 
أن التوصــيا  املنبةقــ  عــن كــب مــن املــؤفر الع مــ  األول واملــؤفر الع مــ  الةــاا كــان هلــا أثــر، وإن بدلجــ  أقــب 

ا جمـال الايا ـا ، وع ـ  األنشـط  املتع قـ   2009، ع   القـرالا  الـ  اختـ  ا مـؤفر األطـرا  عـاع ل ةاا
ا جمـال البحـي، والتنةيـ ، ووضـع الايا ـا  خـال  عم يـ  نـ ةنـ   بالت حر/تد ول األلاض  واجلةا  الـ  

     ا ثال ما ي   تشمب صنع القرال اجلالي  ا إطال ايتةاقي . وباخت ال، 
 توصيا  ا القرالا  املت    بالايا ا ؛ايعتماة املبا ر ل  )أ( 
القــرالا  صــنع تاــا م ا الــ  توصــي  الاعتمــاة بب ــولة غــم مبا ــرة و/أو تدل يــ  القيــاع  )ب( 

 املت    بالايا ا ؛
قضـــــايا ايمـــــا خيـــــ  تقـــــدمل توصـــــيا  ي ـــــت ةل أو ةعـــــم األنشـــــط  )كـــــ ةاة ل ـــــدعوة مـــــةة (  ) ( 

 من الع ماء وغم م؛الت حر/تد ول األلاض  واجلةا  ا إطال ايتةاقي ، أو ا إطال أو ا  أصحاب امل  ح  

__________ 

 (2) ICCD/CST(S-2)/2. 
 (3) ICCD/COP(11)/CST/4. 



ICCD/COP(12)/CST/4 
 

 

GE.15-11829 7/19 

 

املةتا ب   ،تاتند إي املعرا  باملواضيع والقضايا املؤ اي و بالايا ا  تت ب اختاذ قرالا   )ة( 
 خةل املؤفر الااب  وال  تؤثر ع   املؤفرا  الةىتق ؛

دمل توصيا  تةيد األنشط  املاـتندة إي املعراـ  الع ميـ  والـ  جتـرى خـال  إطـال اتةاقيـ  تق )ه( 
مةااحـــ  الت ـــحر. ويـــربز  ـــ ا صـــولة ايتةاقيـــ  بوصـــة ا وثيقـــ  مرجعيـــ  ا قضـــايا الت ـــحر/تد ول األلاضـــ  

 واجلةا .

الواضح  ل توصيا  املنبةق  عن املـؤفرين الع ميـ  األول والةـاا لةتةاقيـ  الت ثما  ع   الرغم من و  -9
ع   عم ي  صنع القرال ا إطال ايتةاقي ، من الواضا أنه جر  مواج   العديد مـن التحـديا  مبـا ا ذلـ  

تةاقيــ  مــن املــؤفرا  الع ميــ  لةالنتــاج  املتوخــاة الت ــولا  املتعــدةة ملخت ــ  أصــحاب امل ــ ح  ايمــا خيــ  
( ومظـــا ر الق ـــول املةىتظـــ  ا تنظـــيم املـــؤفرا  الع ميـــ  األول والةـــاا والةالـــي لةتةاقيـــ  10)انظـــر الةقـــرة 
(. وكشــ   ــ ا التقيــيم أن  ــ   التحــديا  ق   ــت بشــةب م حــوص الةواجــد املاتخ  ــ  مــن 12)انظــر الةقــرة 

 تاىتت ا ا ىتين ا. املؤفرا  الع مي  لةتةاقي  ىتيي أث ر  ا نوعي  التوصيا  وا إ
الت حر/تد ول األلاض  واجلةا  ضـرولي  ل تقـد ع ا تنةيـ  اتةاقيـ  وت عترب املعال  الع مي  املتع ق  ب -10

املع ومــا  واملشــولة بشــ ن إي مــؤفر األطــرا  " جلنــ  الع ــم والتةنولوجيــامةااحــ  الت ــحر. وي توقنــع أن تقــد ع 
، مــن 1، الةقــرة 24" )املــاةة مبةااحــ  الت ــحر وختةيــ  عثــال اجلةــا املاــاجب الع ميــ  والتةنولوجيــ  املتع قــ  

حت ــب ع ــ  اإل ــ اما  الع ميــ  املط وبــ  مــن املــؤفرا  الع ميــ   جلنــ  الع ــم والتةنولوجيــاايتةاقيــ (. غــم أن 
( أو ب ـول  ة لةتةاقي   واء ب ولة لمسي  )مقرل والة ا ايتةاقي  يقض  بتنظيم كب مؤفر ىتـول موضـو  معـ  

الع ــــوع اعــــايل إي ىتــــد  مــــا باملواضــــيع الــــ   ــــر  اختيال ــــا هلــــ   املــــؤفرا  املت ــــ   ماــــال غــــم لمسيــــ  )تــــ ث ر 
بالايا ـــــــا (، وقـــــــد  ـــــــا ت نتـــــــاج   ـــــــ   املـــــــؤفرا  ا القـــــــرالا  املتع قـــــــ  بالايا ـــــــا  )انظـــــــر الوثيقـــــــ  

ICCD/COP(12)/CST/INF.2تةاقيـــ  األمـــم املتحـــدة (. ول بطـــت  ـــ   املـــؤفرا  بايجتماعـــا  الايا ـــي  ي
اإلطـال التنظيمـ  األول ا ـتناةا  إي تت ثر بدول ا جبـداول عمـب  ـ   ايجتماعـا . و    ملةااح  الت حر، و 
تبــاين بـــ  وجــوة ل مــؤفرا  الع ميــ   يئــ  التةاعــب بـــ  الع ــوع والايا ــا  أعضــاء يىتــ  والةــاا والةالــي، 

أة ى إي  ـــوء مـــا ايا ـــي  الـــ ين ىتضـــروا  ـــ   املـــؤفرا  القـــرالا  الصـــانع  اىتتياجـــا  وتوقعـــا  الع مـــاء و 
شمب ايتةاقي . وتذا  ال    بتةا م بش ن التوقعا  وىتد  من اعالي  املؤفرا  ا تقدمل اإل  اما  الع مي  

 أوجه التباين   ا اجلوان  التالي  
صـــــياغ  عناصـــــر مـــــن العم يـــــا  الايا ـــــي  )مةـــــب أيضـــــا  ن ظمـــــت املـــــؤفرا  بطريقـــــ  تشـــــمب  )أ( 

 ، تــ ثرا  قويــا  بوجــه خــا  ،(. وتــ ث ر املــؤفران الع ميــان األول والةــااجلنــ  الع ــم والتةنولوجيــاالتوصــيا  مــن أجــب 
(. و  ـب العديـد مـن جلن  الع م والتةنولوجيـابالعم يا  واإلجراءا  الايا ي  )مبا ا ذل  مةاوضا  وةولا  

وي  التةاوج. ويقي د   ا قدل م ع   ا م اإلجراءا  وع   الع ماء     العم يا  الايا ي  و ياق ا وبروتوك
م ــالا م الع ميــ  ع ــ  الوجــه األمةــب. ونتيبــ  لــ ل ، ي تــولي م مــن بالتــايل ي اــتةاة تقــدمل املاــا   الةعالــ ؛ وي 

ةـم مـن ايجتماعا  الايا ي  أ ي   ت  كر وقد ي  دون مـا فة ـز م ع ـ  ىتضـول املـؤفرا  املقب ـ . وا يةـن الة
الع مــاء أيضــا  ع ــ  ةلايــ  بالشــةب الــ    ــ  أن تقــدنع بــه الع ــوع لتةــون ذا  ااجــدة ل ايا ــا . وقــد أاضــ  
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ـا  ـة ب ذلـ  عقبـ  ا تاـما بتوليـد أثـر أكـرب ذل   إي صياغ  توصيا  أعد  ا ع مـاء ب ـولة غـم منا ـب  ولرمب 
تع يقــا  الــ  أثال ــا صــانعو القــرالا  مطروىتــ  ع ــ  عم يــ  صــنع القــرال ا إطــال ايتةاقيــ . وكانــت األ ــئ   وال

بدوااع  يا ي  إي ىتد  كبم )الرتكيز ع   قضايا من قبيب املااجب ايقت اةي  والقانوني  واإلجراجي  مةة (؛ وناةلا  
النتـاج  الع ميـ . ومـع أن أعضـاء تولي   ا ىتد  من إمةاني   ،تةر  املناقشا  الع مي التدخة  ما كانت     

النتاج  بطريق  ميةن أن تتيا التوصب تولي  األو ا  الع مي  تة  موا ضرولة وضع م خ ا  مقتضب  ترم  إي 
أعربــوا عــن  ـعول م بــالق   إزاء إ ــقا  بعـ  التةاصــيب عنــد القيــاع اقــد قــرالا  مت ــ   بالايا ـا ، اختـاذ إي 
اوضا  الداجرة ىتول ن  تقوة إي إضعا  أو ىتب  الغرج مـن إىتـدى وباإلىتبا  عندما كانت املة ،ب ل 

 التوصيا  الع مي   عيا  إي التوصب إي اتةاق ب  األطرا ؛
ا يةن صانعو القرالا  الايا ي ، ال ين كانوا فضرون مؤفرا  ع ميا  لةتةاقي ، يـدلكون فـاع  )ب( 

 ـا الع مــاء ملناقشـ  وحت يـب النتــاج  الع ميـ  ذا  ال ـ   مبعاجلــ  اإلةلاك ايىتتياجـا  التنظيميـ  الــ  ينبغـ  أن ي ب ي
ت ــميم ايجتماعــا  أكــان األمــر يتع ــ  بالت ــحر/تد ول األلاضــ  واجلةــا  ع ــ  أكمــب وجــه. و ــواء قضــايا 

 امال ل نقاش بعد املداخة  بغي  الامال ل ع ماءإااال ام ا العم  ، ا يِع صانعو القرالا  فاما  أ ي  ب أو
بــ ن يتمع نــوا ا ا ــم نتــاج  البحــوه الــ  أجرا ــا كــب  مــن م وأن ياتشــةوا بالتــايل معــا  مةمــا الــتع م األ ا ــ  
الةزع إلل اء قاعدة ع مي  تاتند إلي ا التوصيا  ال اةلة ا جمال الايا ا . وانتقد صـانعو القـرالا  الوقـت 

وي تتـــوخ  أ   ــد  ا لأي ــم. و ــعر صـــانعو  املةــر   ل نقا ــا  األكاةمييــ  الـــ  ي فــت  ل ايا ــا  ب ــ  
لوضـع  مراعاتـهالقرالا  أن األنشط  الع مي  قد ي تاما بتوام مع وما  عم ي   ضـمن اإلطـال الـزمي املط ـوب 

القرالا      بعد أن أةي ع ماء ببيانا   ص   بالايا ا . وت كد  نظرة صانع الايا ا  وا  ةب ذ  
مـن البحـوه" لةا  ع ـ  بعـ  األ ـئ   الـ  طرىت ـا صـانعو القـرالا . وكـان صـانعو إجـراء مزيـد تةيد ب نه " ـ  

القــرالا     ــون إي ىتــد كبــم أن توجيــه ةعــوة مةتوىتــ  لت قــ  املاــا ا  الطوعيــ ، و ــ  الطريقــ  املت بعــ  عــاةة 
(، قــد ي تةــون حمــدةةلغايــ  ي تعاقــد ع ــ  إجراج ــا إلعــداة برنــام  املــؤفرا  الع ميــ  )عوضــا  عــن التقيــد ببحــوه 

 ا ثال الايا اتي .التطولا  الع مي  والقضايا النا ئ  و ملعرا  أ م الطريق  األاعب أو األةق 
القاجمـ  ا األو ـا  الع ميـ  وأو ـا  احملدةة ب  ايىتتياجا  والعم يـا  وانطةقا  من     التباينا   -11

تةضـ  والايا ا  إي أنه من األجنع ا ـب العم يـا  الـ   واضع  الايا ا ، خت    يئ  التةاعب ب  الع وع
الت حر/تد ول األلاض  واجلةا  عن ت   ال  تضع الايا ا  باي ـتناة نتاج  ع مي  ذا  ص   بقضايا إي 

 إي     النتاج ، مع ايىتتةاص مباالا  واضح  ومتين  تتيا تةاعب الع وع مع الايا ا .
ــــدلو  امل -12 ــــ  لةتةاقيــــ  قــــد اةة اــــتةومــــع أن بعــــ  ال بشــــ ن اهلياكــــب الــــ  نظ مــــت املــــؤفرا  الع مي

ال ـعوبا  شمب ا ت خ  ت من مؤفر  اب  )مؤفرا   ابق (، ي تزال  ناك صعوبا   ية ي  أ ا ي . وت
 اهلية ي  الرجياي  ال  ىتد ة ا  يئ  التةاعب ب  الع وع والايا ا  اجلوان  التالي  

مــؤفر مــن املــؤفرا  الع ميــ  لةتةاقيــ  لعم يــ  تةــاوج ىتر كت ــا خضــع موضــو  وعنــوان كــب  )أ( 
ــز ميةــن أن تاــتبي  لــه األو ــا  الع ميــ . وقــد يــؤثر ذلــ  ع ــ   ةوااــع  يا ــي ، مليــي ا يــوانر إل ــاة مرك 

 ا تماع الع ماء ملضول املؤفر وبالتايل ع   نوعي  ونطاق الع وع املقدنم ؛
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مجيـع القضـايا النا ـئ  املتع قـ  يعاب تةاقي  أ اا  كاايـ  ي ـتي تر   املؤفرا  الع مي  لة )ب( 
 بالايا ا  ذا  ال    بايتةاقي  لتةون مرجعا  ا مااجب الت حر/تد ول األلاض  واجلةا ؛

الوطنيـ  واإلق يميـ  الـ  العم يا  من ا تةاةة كام   ي تاتةيد املؤفرا  الع مي  لةتةاقي   ) ( 
 فر ع م  ةويل؛مؤ عقد ميةن أن ف  د ل

ع ــ  الــرغم مـــن التحاــن امل حــوص ا املـــؤفر الع مــ  الةالــي لةتةاقيـــ  )الــ   ا ـــتند إي  )ة( 
عـــن التقيـــيم املاـــتقب الـــ   أجرتـــه األمانـــ  بنـــاء  ع ـــ  ط ـــ  مـــؤفر املنبةقـــ  الـــدلو  املاتخ  ـــ  والتوصـــيا  

)ايحتـاة املؤ اـ  الع ميـ  الراجـدة األطرا (، كان  ناك ا بع  اعاي  غمـوج ا توزيـع املاـؤوليا  بـ  
لتنظــيم املـؤفر الع مـ  وأمانــ  ايتةاقيـ ،  ـا أةى إي ىتــاي   ـوء تةــا م )الـ   اختـم( الـ  اختــم   الراجـد(

 ب  املؤ اا  الع مي  الراجدة )ايحتاةا  الراجدة( وأمان  ايتةاقي  وإي ضع  تناي  األنشط  بين ما؛
)الـــ   اختـــم( أةى إثقــال كا ـــب املؤ اـــ  الع ميـــ  الراجـــدة )ايحتــاة الراجـــد( الـــ  اختـــم   )ه( 

إي تق ــي  الطاقـا  واملــوالة، تعبئــ  املـوالة املاليـ  ل تحضـم ل مـؤفر العــامل  لةتةاقيـ  بقضـايا تنظيميــ  وقضـايا 
 ق  ب الرتكيز ع   األ دا  الرجياي  ل مؤفر نةاه؛  ا

اليقــ  ايمــا يتع ــ  بامليزانيــ  طــوال مراىتــب التخطــيل ل مــؤفرا ، والطــابع  أوجــه عــدع أة  )و( 
الــ  اقتضـت التعــديب املنــتظم ععــدع التــيقن و ىتالـ  مــن  إي ،تــوام املبــالا املاليــ غـم املنــتظم الــ   غ ــ  ع ـ  

ــــوي ل مــــؤفرا  الــــ   كانــــت اجلــــال  لتنظــــيم الع مــــ  ا ــــب املؤ اــــ  الراجــــدة )ايحتــــاة الراجــــد( )مةــــب ا تت لت جي
قـد تـؤثر أوجـه عـدع اليقـ  املتع قـ  بامليزانيـ  كمـا أن تغيم بع  التحضما  الع مي  أو التخ   عن ـا(.   و/أو
الشــةب بعــن املـؤفر املنبةقـ  ع ـ  النتــاج  ا مرىت ـ  مــا بعـد املــؤفر، مـن خـةل ت جيــب تقـدمل التوصــيا  أيضـا  

 تق يب ذل ؛ ال   يط به )األ ةال ال  يط ب ا( مؤفر األطرا  أو
اإلبــةق قبــب اــرتة ق ــمة بتغيــم وقــت ومةــان انعقــاة املــؤفر الع مــ  لةتةاقيــ ، الــ   أةى  )ز( 

 تواار الع ماء عضول املؤفر؛إي إعاق   واغب ع مي ، ا يتناول يتناول قضايا  يا اتي / يا ي  أكةر  
ــ  عــدة املشــالك  الةع يــ  الــ ين ق ب ــت ماــا ا م الع  )ل(  أل ــباب من ــا، ميــ  وذلــ  خ ة 
 التمويب الةزع ل رىتة  واع ول ع   موااقا  الاةر املرتبط   ا؛لتوام ضي  الوقت املخ   مةة ، 

ايما يتع   بإتاىتـ  عقـد اجتماعـا  أثنـاء اجلدول الزمي لةجتماعا  املةروض  ا أة   القيوة  ) ( 
 إي تق ي  الوقت املتال ل مناقشا  الع مي ؛ لوجياجلن  الع م والتةنو مؤفر األطرا  أو ةولة من ةولا  

و ضعت املعايم واإلجراءا  املتبع  يختيال خرباء األارق  العام  ، حتضما  ل مـؤفر الع مـ ،  ) ( 
 ؛بب ا جزء كبم من ا ،بدوااع  يا ي  ا جزء من ا

كبـم، ع ـ  اإلمةانيـا  إي ىتـد   ، التحضـمي  العمب وايجتماعـا توقةت نوات  ىت قا   )ك( 
وع ــ  قــدلة املقــرلين ع ــ  ا ــتخة  النتــاج  ذا  ال ــ   بــالع وع لجــيس ىت قــ  العمــب امليا ــرة الــ  يتمتــع  ــا 

 والايا ا ؛
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 ا يةن الوقت كاايا  إلعداة األولاق البيضاء ل مؤفر؛ )ل( 
وااقــان مـــع ا يـ ـتا وقــت كـــا   لتبميــع نتـــاج  وتوصــيا  املـــؤفرا  ا  ية يــ  و ـــةب يت )ع( 

 اىتتياجا  عم ي  صنع القرال اجلالي  ا إطال ايتةاقي .
مـن مـؤفر املتع قـ  بالنتـاج  املتوخـاة عدع التطاب  امل كولة عنةا  بـ  الت ـو لا  أوجه وع   الرغم من  -13

ن األول والةـاا لةتةاقيــ  ان الع ميــااملـؤفر  اقـد فخ ــ   مـؤفرا  الاــابق ،لع مـ  لةتةاقيــ  والقيـوة التنظيميــ  
هنــ  أن مة ــوع اعتمــاة و ــ ا يــدل ع ــ  صــنع القــرالا  ا إطــال ايتةاقيــ . عم يــ  نتــاج  أاــاة  بالةعــب عــن 

 تنظيم املؤفرا  لرةع الةبوة ب  الع وع والايا ا  مة وع له قيمته. 
ـــاا ينبغـــ  إيـــةء ا ـــتعراج اجلوانـــ  التنظيميـــ  اهلامـــ  املتع قـــ  بـــاملؤ إي أنـــه  -14 فرا  الع ميـــ  األول والة

والةالي لةتةاقي  عناي  جدي  من أجب ةعم قيـاع عم يـ  صـنع القـرال املتع قـ  بايتةاقيـ  ع ـ  املعراـ  الع ميـ . 
، خت ـ   يئـ  التةاعـب بـ  الع ـوع أعـة  12و 10لة وصة ا ا الةقرت  نتيب  ل  عوبا  األ ا ي  ال  و و 

الوىتيــد له ــ اما  الع ميــ  الــ    ميــ  لةتةاقيــ  ينبغــ  أي تشــة ب األ ــا والايا ــا  إي أن املــؤفرا  الع
 صنع القرالا  ا إطال ايتةاقي .عم ي  ارت د  ا ت

  
 ذاا الصااالةلترتيبااااا المؤسساااية المقتر اااة لاجتماعااااا العلمياااة المقبلاااة ا -اا رابع 

 باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
 
ت ب   عم يا  التقييم املة     ال  أجر ا  يئ  التةاعب ب  الع وع والايا ا  ل  ياكب ال  نظ مت  -15

ترتيبـــا  مؤ اـــي  اعالـــ  مـــن ىتيـــي  وضـــعاملـــؤفرا  الع ميـــ  األول والةـــاا والةالـــي لةتةاقيـــ  أنـــه ي بـــد  مـــن 
ا إطـــال ايتةاقيـــ   والتةنولوجيـــاجلنـــ  الع ـــم التةـــالي ، تةـــون منة ـــ   عـــن الـــدولا  الرمسيـــ  الـــ  تعقـــد ا 

 يـــ  اجلاليـــ  بقاعـــدة فوي يـــ  أكةـــر ا ـــتقرالا ، مـــن أجـــب حتاــ  اإل ـــ اما  الع ميـــ  الـــ  تـــزونة  ـــا العم وتتمتــع
 ــب  ــ ا ا التقيــيم املاــتقب الــ   أجــر  ل مــؤفر الةــاا لةتةاقيــ  منــوذ  الةاقــرت ل إطــال ايتةاقيــ . كمــا  ا
. اة ــــــب  ايجتماعــــــا  الع ميــــــ  أو أ  عليــــــ  أخــــــرى تعــــــ  باخلطــــــاب الع مــــــ  املتع ــــــ  (4)2013عــــــاع  ا

بالت ـحر/تد ول األلاضـ  واجلةـا  عـن اجتمــا   يا ـ  لمسـ  ي عقـد ا إطــال ايتةاقيـ  بشـ ن  ـ   القضــايا 
 ــ   القضــايا وياــما  بتةــاة  ىتــول مــن  ــ نه أن يــدعم  وضــع التوصــيا  الع ميــ  والتقنيــ  املدلو ــ  جيــدا  

التنظيمي  وجتن   ايجتماعـا  الـ  غم ذل  من املااجب لتشويش الناجم عن عليا  التمويب غم املاتقرة و ا
 بــ  الع ــوع والايا ــا  أن منــوذ  الة ــب الــ   فيــب  ــو ت بيــ  ايىتتياجــا  الايا ــي . وتــرى  يئــ  التةاعــب

النتـاج  الع ميـ  اعـة  إي توصــيا   ياـتمد  الـدعم مـن قـدلة  يئــ  التةاعـب بـ  الع ـوع والايا ـا  ع ــ  ترمجـ 
مت ـــ   بالايا ـــا  مـــن  ـــ نه أن يشـــة ب ىتـــاازا  كبـــما  ل ع مـــاء املاـــتق   ع ـــ  التاـــ يم اعـــة  بايىتتياجـــا  

 الع مي  لةتةاقي  وت بيت ا.

__________ 

 (4) ICCD/COP(11)/CST/4. 
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اقـــرتال   يئـــ  التةاعـــب بـــ  الع ـــوع والايا ـــا  اعتمـــاة  منـــوذ  الة ـــب مـــا  ـــر  ا ويعةـــس  -16
 منــرب اعةــوم  الــدويل ول  ةريــ  اعةــوم  الــدويل املعــي بتغــم املنــا ل التقيــيم التابعــ اجتماعــاِ  أارقــ  

، الـــ  ي تـــرتبل باجل اـــا  العامـــ  ل ةريـــ  ا جمـــال التنـــو  البيولـــوج  وخـــدما  الـــن ظ م اإليةولوجيـــ 
اتةاقيــ  التنــو   أو ا نــاتةاقيــ  األ مــم املتحــدة اإلطاليــ  بشــ ن تغــم املواملنــرب وي بايجتماعــا  املتع قــ  ب

لةريــ  اعةــوم  ، وي تشــةب بالتــايل من ــا  ل مةاوضــا  املتع قــ  باتةاقيــا  ليــو. وي نــت  االبيولــوج 
ملنـــــرب اعةـــــوم  الـــــدويل ا جمـــــال التنـــــو  البيولـــــوج  وخـــــدما  الـــــن ظ م وا الـــــدويل املعـــــي بتغـــــم املنـــــا 

األ مـم املتحـدة اإلطاليـ  بشـ ن تغـم   اتةاقيـ نوات  تـؤثر ا عم يـ  صـنع القـرالا  ا إطـال  اإليةولوجي 
بالناــب  ل ةــاا وع ــ  غــم ذلــ . ولةــن خةاــا  هلــ ا  اتةاقيــ  التنــو  البيولــوج بالناــب  لــضول و  ا نــامل

الةري  وذل  املنرب، ي تشة ب  يئ  التةاعـب بـ  الع ـوع والايا ـا  عليـ  ىتةوميـ  ةوليـ  ماـتق   عـن 
ويعةـس قـرال مـؤفر األطـرا  إنشـاء   يئـ   (.(5)اهليئـ عضـاء اتةاقي  مةااح  الت حر )انظـر تشـةي   أ

التةاعـــب بـــ  الع ـــوع والايا ـــا  ق قـــه مـــن أي تةـــون عليـــ  املـــؤفرا  الع ميـــ  كاايـــ  لتـــدعيم األ ـــا  
الع مــ  لةتةاقيــ . ومــن أجــب تةم ــ  عمــب  يئــ  التةاعــب بــ  الع ــوع والايا ــا  الرامــ  إي حتاــ  

ا إطـــال اتةاقيـــ  مةااحـــ  الت ـــحر، تقـــرتل اهليئـــ  اليـــوع اعتمـــاة هنـــ  الة ـــب الع ميـــ  تقـــدمل املشـــولة 
أعـــــة  بغيـــــ  القيـــــاع اعـــــة  بتزويـــــد مـــــؤفر األطـــــرا  مبع ومـــــا  ع ميـــــ  مت ـــــ    17احملـــــد ة ا الةقـــــرة 

ــر اعــوال بــ   بالايا ــا  عــن طريــ  جلنــ  الع ــم والتةنولوجيــا. ويتط  ــ  ذلــ  أيضــا  وجــوة عليــ  تيا 
األطــــرا  ا اتةاقيــــ  األمــــم املتحــــدة ملةااحــــ  الت ــــحر، وتتــــيا ل  يئــــ  التةاعــــب  مــــع  يئــــ  التةاعــــب و 

 يئـا  ايتةاقيـ  املعنيـ  ب ـنع القـرالا  أثنـاء اجتماعــا  جلنـ  الع ـم والتةنولوجيـا الـ  ت عقـد بالتعــاون 
مـــع مـــؤفر األطـــرا . و ـــ ا التةاعـــب بـــ  الع ـــوع والايا ـــا  مـــن  ـــ نه أن يضـــمن توليـــ  عم يـــا  

مت ــ   ات ــاي  كـامة  بالايا ــا  ومعروضــ  بال ــيغ   ع ــ   ـو  ع  ــايـيم املواضــيعي  والتوصــيا  التق
 املنا ب  وذا  ال    بالايا ا  ا مةاوضا  مؤفر األطرا .

وبالتــايل، تقــرتل  يئــ  التةاعــب بــ  الع ــوع والايا ــا  اخلطــوا  التاليــ  لتنةيــ  منــوذ  ا ــب  -17
 املشـــولة الع ميـــ  ا قضـــايا الت ـــحر/تد ول األلاضـــ  واجلةـــا  إي اع ـــال مـــن ىتيـــي التة ةـــ  لتقـــدمل

عم يــ  صــنع القــرال ا إطــال اتةاقيــ  مةااحــ  الت ــحر. وا  ــ   اخلطــوا  أوجــه تشــابه مــع الطريقــ  
ل ح ــول ع ــ  املشــولة  راــ  البيئــ  العامليــ مل التــابع الةريــ  اي تشــال  الع مــ  والتقــيالــ  يعمــب  ــا 
 . واخلطوا     التالي  )انظر املرا  أيضا ( (6)الع مي  وتقدمي ا

__________ 

 (5) <http://www.unccd.int/en/programmes/Science/International-Scientific-Advice/Pages/SPI-members.aspx>. 
ىت قـا  العمــب و جناىتـا  ايمـا خيـ  عم يـا  اي ــتعراج املاـندة إي خـرباء،  اي تشـال  الع مـ  والتقــيىتقـ  الةريـ   (6) 

رباء املة ةـ  بـإجراء املشـاليع، مةـب وضـع جمموعـا  بيانـا  أو املتخ    الرامي  إي مراجع  األعمال املاندة، أو اخل
ومـن   ا  مراـ  البيئـ  العامليـ أةوا  برجمي . ويشالك الةري  بشةب وثي  ا حتديـد ايخت اصـا  بالتعـاون مـع أمانـ  

مشــرو  توجيــه املشــرو  )عقــد اجتماعــا  منتظمــ  مــع املاتشــالين، وا ــتعراج املشــاليع، وإجــراء ا ــتعراج مةةــ  ل 
الن ـــاج ، وإعـــداة إىتاطـــا  إعةميـــ  تـــوجز عم يـــ  اي ـــتعراج، وتقـــدمل التوصـــيا  إي مراـــ  البيئـــ  العامليـــ (. ومـــع أن 
أعضــاء الةريــ  اعاضــرين نيابــ  عنــه ا املــؤفرا  والةريــ  قــد  ــالكوا عــن كةــ  ا بعــ  املــؤفرا  امل مــ ، ي ياــتخدع 

  ا.الةري  املؤفرا  إلعداة الوثاج  أو ا تعراض

http://www.unccd.int/en/programmes/Science/International-Scientific-Advice/Pages/SPI-members.aspx
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يقــرل مــؤفر األطــرا  إخضــا  موضــو  ع مــ  مــا أو عــدة مواضــيع ع ميــ  ل تقيــيم،  )أ( 
ـــــــوع والايا ـــــــا  )مةـــــــب  ـــــــ  الع  ـــــــ  التةاعـــــــب ب ـــــــه  يئ ـــــــ  تقـــــــدم ا إلي ـــــــ  ايقرتاىتـــــــا  ال مبـــــــا ا ذل

الايا ــــا  وعمـــــب األخ ـــــاجي  القضــــايا/ايىتتياجا  امل حـــــ  الــــ  ميةـــــن أن ت اـــــت نبل مــــن حت يـــــب 
  ((؛ب)الوقاجع امليداني ( و/أو األو ا  الع مي  )البحوه املوج

يط ــ  مــؤفر األطــرا  مــن  يئــ  التةاعــب بــ  الع ــوع والايا ــا ، بقيــاةة مةتــ   )ب( 
جلن  الع م والتةنولوجيا وبـدعم إةال  ولوجاـ  مـن أمانـ  ايتةاقيـ ، حتديـد الطريقـ  الةضـ   ل مضـ  

)املشـال إلي ـا ايمـا ي ـ  با ـم "ا ليـ "( ا إجـراء عم يـ  )عم يـا ( تقيـيم مواضـيعي  مط وبــ  أو قـدما  
، أو ا تياــم إجــراء ا ــتعراج ع مــ  مــن قبــب النظـــراء، أو ا (7)إعــداة ةليــب )أةلــ ( ل ماــتخدم 

 توليـــ  األ ـــس الع ميـــ  اعاليـــ  أل  م مـــ  ذا  صـــ   ماـــن دة إي ج ـــ  مـــا )املشـــال إلي ـــا مجيع ـــا
 ي   با م "امل م "(؛ ايما

ختتـــال  يئـــ  التةاعـــب بـــ  الع ـــوع والايا ـــا  ا ليـــ  األناـــ  لةضـــطة  بامل مـــ   ) ( 
احملــدةة وتط ــ  مــن أمانــ  ايتةاقيــ  تة يــ  ج ــ  مــا بتنةيــ  ا ليــ  الــ  ىتــدة ا اهليئــ  واقــا  لقواعــد 

ــــ  ج ــــوة التة يــــ  األمــــم املتحــــدة ونظم ــــا. وي ةــــرتج  ــــ ا، ا مج ــــ  مــــا يةرتضــــه، أن تــــدعم  اهليئ
بتحديد نطاق العمـب واخلـربة املط وبـ  وايخت اصـا  واألطـر الزمنيـ  واإلجنـازا  املتوخـاة. وميةـن أن 
تتخـــ  ا ليـــ  احملـــدةة اخلاضـــع  إل ـــرا   يئـــ  التةاعـــب بـــ  الع ـــوع والايا ـــا  عـــدةا  مـــن األ ـــةال 

 املخت ة ، ومن بين ا ما ي   
خبـــم واىتـــد أو اريـــ  خـــرباء ياــــا ون ا تنةيـــ  امل مـــ  املاـــندة إلي مـــا، بالتعــــاون  ‘1‘

الوثيــ  مـــع اريــ   يئـــ  التةاعــب بـــ  الع ــوع والايا ـــا  الــ   يشـــر  ع ــ  حتقيـــ  
اهلــد  ذ  ال ــ  . ويتــوي الةريــ  مراجعــ  املشــاليع وإعــداة التوصــيا  املقدمــ  إي جلنــ  

 )ز( أةنا (؛17ب إليه التقييم )انظر الةقرة الع م والتةنولوجيا بناء  ع   ما توص  
اجتمـــا  ةويل واىتـــد أو أكةـــر يضـــم  خـــرباء ويتمتـــع بالبنيـــ  املةجمـــ  ل م مـــ  )مةـــب  ‘2‘

التةةم الت ميم ، ومتبـر الةتابـ ، واملق ـ  العـامل ( بوصـةه اجتماعـا  قاجمـا  ب اتـه 
 مـ  عنـد الط ــ  ياـتطيع ا تضـاا  اجتمـا  ع (8)أو مقرتنـا  مبـؤفر ع مـ  ةويل قـاجم

أو بالتعــاون مــع اتةاقيــ  مةااحــ  الت ــحر. وإذا تط بــت امل مــ  مجــع مع ومــا  مــن 
األو ا  الع ميـ ، ميةـن أن يقـوة ايجتمـا   خـرباء لايعـو املاـتوى يارت ـدون  يئـ  
 التةاعـــب بـــ  الع ـــوع والايا ـــا  الـــ  حتظـــ  بإمةانيـــ  إ ـــراك املشـــالك  ا املـــؤفر

وإذا كانــت امل مــ  أقــرب إي مرىت ــ  اإلنتــا  األوي، تقت ــر  األو ــع إذا لــزع األمــر.
__________ 

من األمة ـ  ع ـ  ذلـ  ماـ ل  ةليـب ل ماـتخدم  يتنـاول التعـاةل ا تـد ول األلاضـ  ع ـ  املاـتوى القطـر ، أو أةلـ   (7) 
 وخيالا   يا اتي  ملعاجل  مشة   األلاض  املتد ولة مبخت   الدلجا  ال  وص ت إلي ا ىتدة التد ول. 

امش الربنـام  الرمسـ  ل مـؤفر املضـي . ولةـن املـؤفر  ـ عي ، ع ـ  تبق  اجتماعا  اخلرباء  ـ  ، ع ـ  أ يت ـا املواضـي (8) 
 املضي   يتيا ملنظم  اجتما  اخلرباء ارص  تقدمل اإل  اما  إي الربنام  الرمس  ل مؤفر.
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اجتماعــــا  اخلــــرباء  ــــ   ع ــــ  بعــــ  اخلــــرباء الرايعــــ  املاــــتوى الــــ ين  ــــيتناولون 
 ــــو مط ــــوب بشــــةب جزجــــ  أو كامــــب. ويشــــمب ذلــــ  إعــــداة وثــــاج  حتضــــمي   مــــا

ي ــت ةل عم يــ  تقيــيم أو إلعــداة ةليــب ل ماــتخدم  ع ــ   ــو مــا يط بــه مــؤفر 
ألطـــرا  )مةـــب إعـــداة خمطـــل الة ـــول ومشـــرو  احملتويـــا  خـــةل اجتمـــا  اريـــ  ا

اخلـــرباء مـــن أجـــب وضـــع تقريـــر تقييمـــ  أو ةليـــب ل ماـــتخدم  ع ـــ   ـــو مـــا يط بـــه 
مـــؤفر األطـــرا (. و ـــتةةب  ـــ   العم يـــ  ا ـــتناة العمـــب الـــ   يضـــط ع بـــه اريـــ  

 ــــــم مشــــــرتك خـــــرباء إلعــــــداة تقيــــــيم أو ةليــــــب ل ماــــــتخدم ، منــــــ  البدايــــــ ، إي ا
لةىتتياجا  النا ئ  عمـا تقتضـيه اتةاقيـ  مةااحـ  الت ـحر. وباإلضـاا  إي ذلـ ، 
تشــــة ب  ــــ   العم يــــ  و ــــي    متةقــــا  ع ي ــــا ل مضــــ  قــــدما  ا حتديــــد كيةيــــ  تنــــاول 

و ـــتةون املنتبـــا   أىتـــده املعـــال  الع ميـــ .موضـــو  ع مـــ  أو تقـــي ياـــتند إي 
ي  أو أةلـ  ل ماـتخدم  ياـ  م ا اخلـرباء إي الن اجي  عبالة عن تقـالير تقيـيم مواضـيع

  يئ  التةاعب ب  الع وع والايا ا  ا غضون ارتة حمدةة.
ومـــــع أن اجتماعـــــا  اخلـــــرباء ميةـــــن أن تةـــــون أيضـــــا  اجتماعـــــا  قاجمـــــ    

بــ ا ا، اــإن لبط ــا مبــؤفر ع مــ  جــال ميةــن أن فق ــ  اواجــد متباةلــ  لةتةاقيــ  وأل  
ــــ  اخلــــرباء   ــــ ا ــــيتيا مــــن املــــؤفرا  املضــــية . و  ــــ  اري ــــربل إجــــراء مناقشــــا  ب ال

واألو ــــا  الع ميــــ  األو ــــع بشــــ ن أ  قضــــي  ىترجــــ  وذلــــ  بإااــــال امــــال أمــــاع 
ماــا   الع مــاء الــ ين فضــرون املــؤفر املضــي . كمــا ياــتةيد املــؤفر املضــي  مــن 

 ــ  املعراــ  املتعمقــ  الــ  يةتاــب ا مــن عم يــا  التةاعــب بــ  الع ــوع والايا ــا  ع
املاـــتوى الـــدويل، اضـــة  عـــن اىتتياجـــا  صـــانع  القـــرال، لـــيس ايمـــا خيـــ  حتديـــد 
الع ــوع الــ  توجــد ىتاجــ  إلي ــا احاــ ، وإمنــا أيضــا  ايمــا خيــ  معراــ  كيةيــ  تقــدمل 
 ـ   الع ــوع، مبــا ا ذلــ  اإلجــراءا  واأل ــةال الةزمــ  بوجــه خــا  لــدعم عم يــ  

تــدول ا األو ـــا  الع ميــ  ىتـــول صــنع القــرال بةعاليـــ . ومــن  ـــ ن املناقشــا  الـــ  
موضـــو  ع مـــ  مت ـــب بايتةاقيـــ  أن تـ ــربز بشـــةب أكـــرب النشـــا  الع مـــ  املت ـــب 
بايتةاقيــــ  الــــ    ــــر  خــــةل اجتمــــا  اخلــــرباء، ويــــؤة  ذلــــ  إي زيــــاةة الــــوع  
واي تمــاع  ــ   األنشــط  ويشــب ع الع مــاء الــ ين فضــرون املــؤفر ع ــ  املاــا   ا 

لةىتقــــ  الــــ  خيضــــع هلــــا تقريــــر التقيــــيم املواضــــيع  أو ةليــــب عم يــــا  اي ــــتعراج ا
املاـتخدم  املنبةـ  عـن  ـ   ايجتماعـا . وياـتةيد املـؤفر املضـي  مـن عم يــا  
التبـــاةل الع مـــ  املةيـــدة مـــع األو ـــا  الع ميـــ  املعنيـــ  بايتةاقيـــ  ومـــن إبـــراز أوجــــه 

األلاضـــــ   التةاعـــــب بـــــ  الع ـــــوع والايا ـــــا  ايمـــــا خيـــــ  قضـــــايا الت ـــــحر/تد ول
واجلةــا . كمــا تتــيا إمةانيــ   ايلتبــا  بــاملؤفرا  الع ميــ  اجلاليــ  الةرصــ  لتةةيــ  

 الشبة  العاملي  ل مرا    الع مي  املعني  بايتةاقي  ع   ال عيد الوطي؛



 ICCD/COP(12)/CST/4 

 

14/19 GE.15-11829 

 

اجتمـا  إق يمـ  واىتــد أو أكةـر تنظ مــه مؤ اـا  أو  ـبةا  ع ميــ  إق يميـ  معنيــ   ‘3‘
 يميــــــ  احملـــــــدةة. وميةـــــــن أن تتــــــيا  ـــــــ   ايجتماعـــــــا  بتقيــــــيم ايىتتياجـــــــا  اإلق

اإلق يميــ ، عنــد ايقتضــاء، الوصــول إي أ ــةال أخــرى مــن املعــال  الةزمــ  لتنــاول 
املعــال  احمل يــ  والتق يديــ (. وميةــن أن  ذلــ موضــو  يط بــه مــؤفر األطــرا  )مبــا ا 

م املعـي، أو تةون  ـ   ايجتماعـا  اإلق يميـ  قاجمـ  بـ ا ا ا  ـياق فـدة  اإلق ـي
ميةــن أن تةــون مةم ــ  ل عمــب اجلــال  ا اجتماعــا  اخلــرباء الدوليــ  الــ  تشــر  

 ع ي ا  يئ  التةاعب ب  الع وع والايا ا .
وا ـــتناةا  إي النتـــاج  والتوصـــيا  املنبةقـــ  عـــن اجتماعـــا  اخلـــرباء الدوليـــ    

اول مـع مةتـ  و/أو اإلق يمي ، ت دل  يئـ  التةاعـب بـ  الع ـوع والايا ـا ، بالتشـ
جلنــ  الع ــم والتةنولوجيــا، توصــي  لتحديــد مــا إذا كــان ألىتــد املــؤفرا  الع ميــ  الــ  

مـــن أجـــب تةم ـــ  العم يـــ  مـــا ياـــتدع   الت ـــحرت عقـــد ا إطـــال اتةاقيـــ  مةااحـــ  
عقــد . وميةـــن أن يةــون  ـــةب اجتمـــا  املاجــدة املاـــتديرة الــ   اعت مـــد ا الـــدولة 

، خــةل انعقــاة 2015 ــم والتةنولوجيـا ا عذال/مــال  اي ـتةناجي  الرابعــ  ل بنــ  الع
املؤفر الع م  الةالـي لةتةاقيـ ، أىتـد األ ـةال الـ   ـت عتمد ماـتقبة  ا املـؤفرا  
الع مي  لةتةاقي  الـ  يرعا ـا أصـحاب م ـ ح  متعـدةون والـ   ت اـتخدع ملناقشـ  

أعــد  ا خبــم ك   ــ  عم يــا  التقيــيم املواضــيعي  وأةلــ  املاــتخدم  الــ  يةــون قــد 
بامل مــ  أو اريــ  صــغم مــن اخلــرباء خيضــع عم ــه إل ــرا   يئــ  التةاعــب بــ  الع ــوع 

 والايا ا ؛
ـــــ   ا  )ة(  بعـــــد اختيـــــال ا ليـــــ  األناـــــ  )انظـــــر األمة ـــــ  ع ـــــ  اخليـــــالا  املتاىتـــــ  املة  
) (( أعــة ، حتــدنة  يئــ  التةاعــب بــ  الع ـوع والايا ــا  اخلــرباء، كمــا تبحــي بالتــايل عــن 17 الةقـرة

ن يعم ـــون ا الشـــبةا  واهليئـــا  املعرواـــ  ارب ـــا ا قضـــايا الت ـــحر/تد ول  ـــخـــرباء موصـــ   ـــم 
ـــــ ،  ـــــا  الع مي ـــــ  امموعـــــ  القاجمـــــ  مـــــن اجلمعي األلاضـــــ  واجلةـــــا  املت ـــــ   باملوضـــــو ، مبـــــا ا ذل

مــا  الع ــوع واملعــال ، واهليئــا  األكاةمييــ ، والشــبةا  األخــرى. و ــي دع   ــؤيء اخلــرباء إي ومنظ
ايضطة  بامل م  )امل اع( الةزمـ  ل ماـاعدة ع ـ  لةع اهلـوة بـ  الع ـوع والايا ـا  ا إطـال ا ليـ  

 املختالة؛

إلي ـا اخلـرباء،  ىتاملا تت قـ   يئـ  التةاعـب بـ  الع ـوع والايا ـا  النتـاج  الـ  توصـب )ه( 
حتــر  اهليئــ ، بــدعم إةال  مــن أمانــ  ايتةاقيــ ، ع ــ  إخضــا  النــوات  )مةــب تقريــر التقيــيم املواضــيع  
أو ةليــب املاــتخدم ( لعم يـــ  ا ــتعراج ةوليــ  وماـــتق  . وميةــن مــةة  أن تـــنظنم عم يــ  اي ـــتعراج 

يــ  ا ــتعراج إلةرتونيــ  ةوليــ  ( عم 1 ــ  ، الــ  تشــر  ع ي ــا  يئــ  التةاعــب، بالشــة   التــالي   )
ملنــرب وا لةريــ  اعةــوم  الــدويل املعــي بتغــم املنــا مةتوىتــ  )مشــا   لعم يــا  اي ــتعراج الــ   ري ــا ا

ـــه إي 2(؛ و)اعةـــوم  الـــدويل ا جمـــال التنـــو  البيولـــوج  وخـــدما  الـــن ظ م اإليةولوجيـــ  ( ةعـــوة توج 
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. وميةــــن أن ي عتــــرب (9)ا ا امــــال املط ــــوب تناولــــهاخلــــرباء أو املؤ اــــا  أو الشــــبةا  املعرواــــ  ارب ــــ
الـــنن   ايبتةـــال  الـــ   ات بعـــه منظمـــو املـــؤفر الع مـــ  الةالـــي لةتةاقيـــ  ايمـــا خيـــ  إخضـــا  التقريـــر 

الــ   أ عــد  مــن أجــب  ــ ا املــؤفر لعم يــ  ا ــتعراج يتوي ــا أعضــاء مــن  يئــ  التةاعــب،  (10)التــوجي  
اي تشــــالي  الع ميــــ  ل مــــؤفر، وخــــرباء خــــالجيون تعي ــــن م ال بنــــ   بــــ  الع ــــوع والايا ــــا ، وال بنــــ 
ناجحـــــا  لتنةيـــــ  عم يـــــ  اي ـــــتعراج الدوليـــــ  املاـــــتق    ـــــ   ا  لاجـــــدا  اي تشـــــالي  الع ميـــــ ، منوذجـــــا  

 املاتقبب عن طري   يئ  التةاعب ب  الع وع والايا ا ؛
 عــــد  ( تقريــــر التقيــــيمتط ــــ   يئــــ  التةاعــــب بــــ  الع ــــوع والايا ــــا  مــــن م عــــد  )م   )و( 

 املواضيع  أو ةليب املاتخدم  مراعاة نتاج  عم ي  اي تعراج وتقدمل تقرير هناج  ا موعد حمد ة؛ 
تة  ــ  جلنــ   الع ــم والتةنولوجيــا  يئــ   التةاعــب بــ  الع ــوع والايا ــا  بوضــع تقريــر  )ز( 

الن ــاج  ل تقيـــيم املواضـــيع   تــولية  ومقرتىتـــا  ا  ــةب ذ  صـــ   بالايا ـــا  وا ــتناةا  إي التقريـــر
أو ةليب املاتخدم . و ـتحد ة  ـ   التقـالير التوليةيـ  الو ـاجب الـ  ميةـن أن حتـده أثـرا  ع ـ  ألج 
الواقـــع عنـــد تنةيـــ  اخليـــالا  املقرتىتـــ  ل ايا ـــا . وميةـــن تقاـــيم التقريـــر التـــولية  واملقرتىتـــا  الـــ  

م ــول املاــت د  )مــةة  توصــيا  منة ــ   تضــع ا  يئــ  التةاعــب بــ  الع ــوع والايا ــا ، ملاــ  اجل
لضخ اجي  والع مـاء، وخيـالا  الايا ـا  لضطـرا (  ـا يزيـد مـن تركيز ـا وفا ـن تطبيق ـا العم ـ  

 ع   مجيع املاتويا ؛
التقريــــر التــــولية ، مبــــا ا ذلــــ  خيــــالا  والتةنولوجيــــا يقــــد ع مةتــــ  جلنــــ  الع ــــم  )ل( 

مــع ةولا  مــؤفر األطــرا  والــ  تتــيا بــالتةزع ا الــ  تعقــد الايا ــا ، إي ال بنــ  أثنــاء اجتماعا ــ
إجــراء ىتــوال بــ  األطــرا  و يئــ  التةاعــب بــ  الع ــوع والايا ــا  بشــ ن التبعــا  الايا ــاتي  ل نتــاج  
الع ميـ  وأةلـ   املاـتخدم . وت قـ   ـ   العم يـ  الضـوء ع ـ  وييـ  اهليئـ  ا لبـل الع ـوع بعم يـ  صـنع 

أجــب تعزيــز األثــر امل مــو  ل ع ــوع ع ــ  عم يــ  صــنع القــرالا  ا إطــال ايتةاقيــ  القــرالا  وذلــ  مــن 
ــــزة تاــــاعد األطــــرا  ع ــــ  وضــــع خيــــالا  الايا ــــا  ا ــــتناةا  إي  عــــن طريــــ  إعــــداة توصــــيا  مرك 

 اإل  اما  الع مي ؛
 تقد ع جلن  الع م والتةنولوجيا التقرير التولية  والتوصيا  إي مؤفر األطرا . ) ( 

ومن   ن اخلطـوا  احملـدنةة لتطبيـ  منـوذ  ا ـب اعـال مـن ىتيـي التة ةـ   داـه لاـد عم يـ   -18
صــــنع القــــرال ا إطــــال ايتةاقيــــ  بع ــــوع الت ــــحر/تد ول األلاضــــ  واجلةــــا ، ع ــــ  النحــــو املبــــ  ا 

__________ 

ج ـ  مـا بـإجراء عم يـا  ا ـتعراج )أ  يـداع أجـرا   اي تشـال  الع مـ  والتقـيالةريـ   ة ـ من األمة   ع ـ  ذلـ  ي (9) 
 معروا  يعاةل يوم  إي مخا  أياع عمب مقابب إجراج م ا تعراضا  ل نظراء(. خلرباء

 (10) M.S. Reed and L.C. Stringer, Impulse Report for the Third UNCCD Scientific Conference on: “Combating 

Desertification/Land Degradation and Drought for Poverty Reduction and Sustainable Development: the 

Contribution of Science, Technology, Traditional Knowledge and Practices” (Montpellier, France, Agropolis 

International, 2015) مـــــــن خـــــــةل الـــــــرابل التـــــــايل   متـــــــال<http://3sc.unccd.int/documents-outputs/preparatory-

documents>. 

http://3sc.unccd.int/documents-outputs/preparatory-documents
http://3sc.unccd.int/documents-outputs/preparatory-documents
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أعـة ، أن تة ـب إ ـداء املشـولة الع ميـ  عـن ايجتماعـا  الايا ـي  مـن ةون أن تة ـب  17 الةقـرة
النتـــــاج  الع ميـــــ  املت ـــــ   بالايا ـــــا  عــــــن العم يـــــ  الايا ـــــي . و ـــــ   ـــــابق  لــــــ ل ، ا ـــــتخة  

الةريـ  العامـب املخ ـ  بشـ ن مواصـ   ا ت خدمت     العم ي  ا الـن   النمـوذج  الـ   ات بعـه  إذ
مناقشـــــ  اخليـــــالا  املتع قـــــ  بإ ـــــداء مشـــــولة ع ميـــــ  تركـــــز ع ـــــ  قضـــــايا الت ـــــحر/تد ول األلاضـــــ  

ايل تـــرى  يئـــ  التةاعـــب بـــ  الع ـــوع والايا ـــا  أن أعمـــال اخلـــرباء املقب ـــ  بشـــ ن . وبالتـــ(11)واجلةـــا 
القضـــــايا الع ميـــــ  ذا  ال ـــــ   بايتةاقيـــــ  ميةـــــن أن تةـــــون منة ـــــ   عـــــن الـــــدولا  الرمسيـــــ  املتع قـــــ  

املــؤفر،  ــر  اتبـــا   جلنـــ  الع ــم والتةنولوجيــا بـــ  ةولا  بايتةاقيــ  وعــن ايجتماعـــا  الــ  تعقــد ا
أعــة  وقيــاع  يئــ  التةاعــب باإل ــرا  ع ــ  عم يــ  التقيــيم  17الــ  يــرة وصــة ا ا الةقــرة اخلطــوا  

ب  ــبقيــاةة مةتــ  جلنــ  الع ــم والتةنولوجيــا وبــدعم إةال  مــن أمانــ  ايتةاقيــ . ومــن  ــ ن منــوذ  الة
 املؤ اــ   ــ ا أن يضــة  ع ــ  التخطــيل طابعــا  ثابتــا  يــركن إليــه املنظمــون واملشــالكون املنخرطــون ا
األعمـال الــ  يقتضـي ا كــب اجتمــا  خـرباء. ومــن  ــ نه أيضـا  أن يضــمن أن التغــما  املب ـا عن ــا قبــب 

تــؤثر ع ــ  تنظــيم اجتماعــا  اخلــرباء أو ع ــ   اــرتة ق ــمة والنامجــ  عــن ايىتتياجــا  الايا ــي  )أ( ي
اعـــا   ـــة  ا؛ و)ب( تتاـــم بالةعاليـــ  مـــن ىتيـــي التة ةـــ  والتنظـــيم مبـــا ياـــما ل ع مـــاء بعقـــد اجتم

أعــــة (؛ و) ( تقــــد ع تقــــالير مركــــزة ذا  صــــ   بالايا ــــا   ) (17أصــــغر ىتبمــــا  )انظــــر الةقــــرة 
 تاتند إي قاعدة ع مي  قوي  وتقدنع ا ىتين ا، وتوصيا  قوي  عن طري  ما ي    

حتديــد املواضــيع املت ــ   بايتةاقيــ  واملاــتندة إي املعراــ  الع ميــ ،  ــا يةشــ  أيضــا   )أ( 
 ا ئ  ا جمال الايا ا ؛القضايا الن
التوزيــع الواضــا ل ماــؤوليا  ايمــا خيــ  كيةيــ  تنظــيم عم يــا  التقيــيم املواضــيعي   )ب( 

وأةل  املاتخدم  ع ـ   ـو مـا يط بـه مـؤفر األطـرا . و ـيقوة ذلـ  إي ايضـطة  ب نشـط  ع ميـ  
 مت    بايتةاقي  تتوخ  ايقت اة ا الوقت والتة ة ؛

ملت ــ   بامليزانيــ  أوضـاعا  متيقنــا  من ــا لتنظــيم عليـا  عم يــ  مــن قبــب جعـب األوضــا  ا ) ( 
 يئـ  التةاعـب بـ  الع ـوع والايا ـا  وبإ ـرا  مةتـ  جلنـ  الع ـم والتةنولوجيـا،  ـا يعـزز مـن اعاليــ  

 إجراء عم ي  تقييم مواضيعي  مت    بالايا ا  أو إعداة أةل  ل ماتخدم ؛
 تنشـــ  عـــن ا ليـــ  الع ميـــ  إلجـــراء عم يـــا  تقيـــيم خةـــ  التةـــالي  التنظيميـــ  الـــ  )ة( 

مواضــــيعي  أو وضــــع أةلــــ  ل ماــــتخدم  ايمــــا يت ــــب بقضــــايا الت ــــحر/تد ول األلاضــــ  واجلةــــا ، 
وذلـــ  مـــن خـــةل اي ـــتةاةة ا ـــتةاةة كام ـــ  مـــن اجلوانـــ  التنظيميـــ  وال وجاـــتي  أل  مـــن ا ليـــا  

 اإلق يم ؛املاتخدم  ا مؤفرا  مضية  ع   ال عيد الدويل أو 
إنتــا  تقــالير تقيــيم مواضــيعي  وأةلــ  ماــتخدم  قويــ  بتة يــ  خــرباء أاــراة أو اريــ   )ه( 

 صغم من اخلرباء بإعداة ا؛

__________ 

 (11) ICCD/COP(11)/CST/3 
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زياةة حتةيز الع ماء ع   املشـالك  واملاـا   ا األنشـط  الع ميـ  الـ  ت نةنـ  ا إطـال  )و( 
قن من ــا ا ماــالا  ماــا ا م )ومــن ذلــ  وجــوة أارقــ  يايتةاقيــ ، وذلــ  بضــمان تــواار أوضــا  متــ

 واضيع مركزة، وعم يا  ا تعراج، ومؤفرا  ع مي  ةولي (؛مبخرباء تع  
إ ــــــراك أصــــــحاب امل ــــــ ح  املعنيــــــ  املنتمــــــ  إي األو ــــــا  الع ميــــــ  القاجمــــــ  أو  )ز( 

 منظما  الع وع واملعرا  أو الشبةا  املعروا  ارب ا؛
ا  ل عـروج واملناقشـا  الع ميـ  الـ  تعةـس خـربة جمموعـ  كبـمة خت ي  وقت كـ )ل( 

 من اخلرباء ا أ  قضي  من القضايا املتع ق  بالت حر/تد ول األلاض  واجلةا ؛
إعـــداة تقـــالير توليةيــــ  مت ـــ   بالايا ــــا  وتوصـــيا  مركـــزة تاــــتةيد من ـــا عم يــــ   ) ( 

اعــب بــ  الع ــوع والايا ــا  وجلنــ  الع ــم صــنع القــرال ا إطــال ايتةاقيــ ، وذلــ  عــن طريــ   يئــ  التة
 والتةنولوجيا؛

إبـــــراز اجل ـــــوة املب ولـــــ  ا إطـــــال ايتةاقيـــــ  لوضـــــع  يا ـــــا  تاـــــتند إي أىتـــــده  ) ( 
 توار  الع وع. ما

  
 الستنتاجاا والمقتر اا -اا خامس 

 
ااااا  لاساااتثماراا فااا  الماااؤتمرين العلمياااين األوق والثاااان  لاتفاقياااة تاااناثيراا مباشااارة  -19

وغيااااااااار مباشااااااااارة علاااااااااا عملياااااااااة صااااااااانع القااااااااارار فااااااااا   طاااااااااار التفاقياااااااااة  انظااااااااار الواثيقاااااااااة 
ICCD/COP(12)/CST/INF.2) 12)  واثماااة  مكانياااة لتحساااين ااااذا التجااااه اييجااااب . وبالتاااال .

العلميااة األوق والثااان  والثالااا لاتفاقيااة وبتمويلهااا قااد  فاا   القيااايا المتصاالة ببنيااة المااؤتمراا
دفعاااي اي اااةا التفاعااال باااين العلاااو  والسياسااااا  لاااا وااااع نماااوذ  يفصااال اجتماعااااا الخباااراج 
المساتقبلية عاان الاادوراا الرساامية التا  تعقااداا لجنااة العلاام والتكنولوجياال ب يااة تحسااين تقااديم 

صاانع القااراراا فاا   طااار التفاقيااة بشاان   المشااورة الجياادة وفاا  الوقااي المناسااب  لااا عمليااة
القياايا العلمياة والسياسااتية الناشا ة المتعلقاة بالتصاحر تداور األرااا  والجفااف. ومان أجاال 
ااااما  مراعااااة ا تياجااااا التفاقياااة مراعااااة ااملاااة فااا  عمااال الخباااراج األفاااراد أو اجتماعااااا 

تفاقيااةل سااتتولا اي ااة التفاعاال الخبااراج المنفصاالة التاا  تعقااد خااار  نتااار الاادوراا الرساامية لا
بااين العلااو  والسياساااا ايشااراف علااا اااذا العماال بقيااادة مكتااب لجنااة العلاام والتكنولوجياااا 

 وبدعم  داري من أمانة التفاقية.
قد ترغب لجنة العلم والتكنولوجياا بالتاال  فا  النظار فا  المقتر ااا التالياة المتعلقاة و  -20

 دتا  اي اة التفاعال باين العلاو  والسياسااال وقاد جااجبنموذ  فصل فعاق من  ياا التكلفاة أع
__________ 

عثــال تقيــيم ، امــن الاــاب  ألوانــه 2015الع مــ  الةالــي يتةاقيــ  مةااحــ  الت ــحر ع قــد ا عذال/مــال  أن املــؤفر مبــا  (12) 
 .ا تنتاجاته ع   عم ي  صنع القرال اجلالي  ا إطال ايتةاقي 
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نتيجة تقييم للهيااال التا  نظاماي الماؤتمراا العلمياة األوق والثاان  والثالاا لتفاقياة مكافحاة 
التصاحرل ب ياة تحساين تقاديم المشاورة العلميااة فا  قياايا التصاحر تداور األرااا  والجفاااف 

 تفاقية: دعماا لعملية صنع القرار الجارية ف   طار ال
فصاال الجتماعاااا العلميااة المقبلااة عاان الاادوراا الرساامية للجنااة العلاام تُ : 1المقتاار   

والتكنولوجياااا. ويمكااان أ  تتخاااذ ااااذه الجتماعااااا العلمياااة شاااكل اجتماعااااا خباااراج قايماااة 
 بذاتها أو اجتماعاا خبراج تُعقد بالتاز  مع المؤتمراا العلمية الدولية الجارية؛

توساااايع نتاااااار وليااااة اي اااااة التفاعاااال باااااين العلااااو  والسياسااااااال  : ينب ااااا 2المقتاااار   
ل للسااااما  للهي ااااة باااان  تقااااو ل تحااااي  شااااراف 3ل الفقاااارة 11-   أ23المحاااادفدة فاااا  القاااارار 

( تقااديم  رشاااداا مواااايعية وااااحة ومحااددة 1مكتااب لجنااة العلاام والتكنولوجيااال بمااا يلاا :  
لعلمياااااة  مثااااال عمليااااااا التقيااااايم  لااااا لجناااااة العلااااام والتكنولوجياااااا بشااااان  متتلباااااا المعرفاااااة ا

المواااااايعيةل والدراساااااا العلميااااةل وأدلااااة المسااااتخدمين( لتنفيااااذ اتفاقيااااة مكافحااااة التصااااحر؛ 
التريقاااة الفيااالا للميااا  قااادماا  مثااال تكليااار خباااراج أفاااراد أو فريااا  خبااااراجل ( تحدياااد 2و 

ظاايم وتنظاايم اجتماعاااا خبااراجل وتشااجيع المؤسساااا أو الشاابكاا العلميااة ايقليميااة علااا تن
( اختيااار الخبااراج بمااا فاا  ذلاا  ماان 3اجتماعاااا  قليميااة( لتلبيااة اااذه المتتلباااا المعرفيااة؛ و 

يا الجمعياااااا العلميااااة ومنظماااااا العلااااو  والمعرفااااة والشاااابكاا المعروفااااة بخبرتهااااا فاااا  قيااااا
 التصحر تداور األراا  والجفاف؛

التفاعاال بااين  ماان النااواتج العلميااة المعاادفة ب شااراف اي ااةناااتج يخيااع ااال  :3المقتاار   
 ساا لعملية استعراض دولية مستقلة؛العلو  والسيا

تاانظ م الاادوراا المقبلااة للجنااة العلاام والتكنولوجيااا بتريقااة تيسفاار الحااوار  :4المقتاار   
بااين األطااراف واي ااة التفاعاال بااين العلااو  والسياساااا بشاان  اآلاثااار السياساااتية للنااواتج العلميااة 

 ساا؛ح واع توصياا ذاا صلة بالسياوتتي
ينب اا  لمكتااب لجنااة العلاام والتكنولوجيااال باادعم ماان اي ااة التفاعاال بااين  :5المقتاار   

العلاااو  والسياسااااال أ  يرصاااد بصاااورة منتظماااة اآلاثاااار القصااايرة والمتوساااتة والتويلاااة األجااال 
 المترتبة علا األنشتة العلمية الجارية من أجل اتفاقية مكافحة التصحر.
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   مرف ال
قديم المشورة العلمية  لا عملياة صانع القارار فا   طاار تالنموذ  المقتر  ل  

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
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 دورة لجنة العلم والتكنولوجيا
 تحاور األطراف واي ة التفاعل بين العلو  والسياساا
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 اجتما /مؤفر إق يم  ل خرباء اجتما /مؤفر ةويل ل خرباء

تقرير تولية  ومقرتىتا   -9
 متع ق  بالايا ا 

 اي ة التفاعل بين العلو  والسياساا

عملية الستعراض 
 الخارجية

 املختالون لةنضماع إي ا لي  املختالةاخلرباء  -5

 مجموعة الموارد المعرفية من خبراج ومؤسساا علمية وشبكاا وغير ذل 


