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 العلم والتكنولوجياحتسني كفاءة وفعالية جلنة 

 التقرير املؤقت لفريق اخلرباء

 إضافة

 حتليل أعده فريق اخلرباء للتقارير املقدمة من األطراف إىل
 الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 مذكرة من األمانة

قة عن استعراض   ، إىل فريق اخلرباء التركيز على املسائل املنبث       ٦-م أ /١٥طلب مؤمتر األطراف، يف مقرره       -١
الـربامج الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية وغريها من التقارير ذات الصلة، وإسداء املشورة إىل جلنة استعراض                
 .تنفيذ االتفاقية، من خالل جلنة العلم والتكنولوجيا، خبصوص فعالية هذه الربامج ومدى مالءمتها لتنفيذ االتفاقية

أن يقدم إسهاماً يف العملية اليت تضطلع هبا جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وطلـب أيضاً إىل فريق اخلرباء     -٢
، من خالل استعراض ما ورد يف تقرير جلنة )٣٣ و٢٦الفقرتان  (٦-م أ/١ واملقرر ٥-م أ/١وفقاً ملا حدده املقرر 

د وتقييم اجلفاف   اسـتعراض تنفـيذ االتفاقـية بشأن العمليات القائمة على املشاركة واملعايري واملؤشرات ورص             
والتصـحر ونظم اإلنذار املبكر للتخفيف من آثار اجلفاف والبحوث والتكنولوجيات واملعارف والدراية العملية،             

 . بغية اقتراح تدابري علمية مناسبة مع مراعاة التقدم احملرز يف هذا الصدد يف كل من املناطق املعنية
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تلخيص املسائل املنبثقة عن " لفترة السنتني بنداً بعنوان وبـناًء على ذلك، تضمن إطار خطة عمٍل الفريق      -٣
استعراض برامج العمل الوطنية وبرامج العمل اإلقليمية وتقدمي تقرير إىل جلنة العلم والتكنولوجيا عن املسائل اليت                

 ".تقيد تنفيذ الربنامج

، ٢٠٠٤أكتوبر /تشرين األولوكلـف فريق اخلرباء، أثناء اجتماعه الثالث املعقود يف بيجني، الصني، يف            -٤
أعضـاءه مبهـام حمددة الستعراض التقارير املقدمة إىل الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، على النحو                 

 .ICCD/COP(7)/CST/3الوارد يف الوثيقة 

عدت األمانة  ووفقـاً هلذا التكليف، وملساعدة فريق اخلرباء يف إجناز املهام اليت حددها مؤمتر األطراف، أ               -٥
بالتشاور مع رئيس الفريق ورئيس جلنة العلم والتكنولوجيا اختصاصاٍت ومعايري الستعراض التقارير الوطنية املقدمة 

 .إىل الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛ وترد هذه االختصاصات واملعايري يف مرفق هذه الوثيقة

ويف املقام األول تقارير األطراف من البلدان األفريقية (لتحليل التقارير وقد أعد رئيس فريق اخلرباء توليفاً  -٦
ويقدم . ، حتيله األمانة طي هذه املذكرة إىل جلنة العلم والتكنولوجيا لكي تنظر فيه            )املـتأثرة ومن البلدان املتقدمة    

كما يتضمن . سينهاهـذا التوليف مالحظات على تلك التقارير مع تعليقات وإشارات وتوصيات بشأن كيفية حت         
بعض األفكار عن اجملاالت اليت ميكن للجنة العلم والتكنولوجيا ولفريق اخلرباء أن يتخذا فيها مزيداً من اإلجراءات 
وعن البحوث اإلضافية وجتديد التفاعل فيما بني البلدان، النامية واملتقدمة معاً، فضالً عن األمم املتحدة وغريها من 

اح أيضاً التحليل الكامل للتقارير الذي أعده اخلرباء على املوقع اإللكتروين ألمانة اتفاقية             ويت. املـنظمات الدولية  
 .http://www.unccd.int/science/menu.php?newch=17:األمم املتحدة ملكافحة التصحر وعنوانه
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 توليف للتحليل الذي أعده فريق اخلرباء للتقارير املقدمة من
 ة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيةاألطراف إىل الدورة الثالث

طلـب مؤمتر األطراف إىل فريق اخلرباء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا من خالل جلنة استعراض تنفيذ                 -١
 االتفاقـية أن يقـدم املشورة العلمية والتقنية وأن يعلق على تقارير األطراف من البلدان األفريقية املتأثرة وغريها                

 .من التقارير

كما أهنا أشارت . انت تقارير البلدان األفريقية األطراف يف معظمها تقارير شاملة ومعدة إعداداً جيداًوك -٢
 .إىل كل موضوٍع من القضايا املواضيعية السبع اليت ينبغي تقدمي تقرير عنها

.  الشمول وكانـت تقارير البلدان املتقدمة األطراف أضيق نطاقاً وال تتمتع بطبيعة احلال القدر ذاته من               -٣
وكان هناك تفاوت كبري بني تقارير منظمات األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية إذ قدم بعضها موجزاً من 

ويف املقام األول عن (وهذا التوليف يقدم مالحظات عن هذه التقارير . صفحة واحدة وبعضها اآلخر تقارير شاملة
، مع تعليقات وإشارات وتوصيات بشأن سبل       )ة ومن البلدان املتقدمة   تقارير األطراف من البلدان األفريقية املتأثر     

وشارك يف عملية االستعراض عدد من أعضاء فريق اخلرباء ومن اخلرباء املدرجني    . االرتقـاء مبستوى هذه التقارير    
 .على قائمة اخلرباء املستقلني وآخرون

تقارير الواردة من معظم البلدان، غري      وقد اسُتعرضت ال  . وتنوعت عمليات االستعراض وإن ظلت متسقة      -٤
 . أن بعضها خضع الستعراض أكثر من مشارٍك يف هذه العملية

  تعليقات بشأن املسائل املواضيعية-ألف

ومل تقدم بضعة . قدمت معظم البلدان حتليالت وأسباباً فضالً عن معلومات أساسية: تقييم ورصد التصحر -٥
ة أن االفتقار إىل النظم وإىل التقدير الكمي والتمويل شكل قيوداً تعيق            وذكرت بلدان كثري  . بلدان أي معلومات  

وتفتقر البلدان إىل التكنولوجيا واخلربة الالزمة إلنشاء نظم الرصد، وبلدان قليلة جداً هي اليت              . عملـية الـتقدم   
 .وينبغي تقاسم قنوات املعلومات. استخدمت نظم الرصد يف اختاذ القرارات

وثلث آخر  . وثلث البلدان تقريباً مل يشر إىل املعايري واملؤشرات       . كان التقدم بطيئاً  : ؤشراتاملعـايري وامل   -٦
وذُكر أن املؤشرات البيئية . بينما حيرز عدد يناهز الثلث بعض التقدم . أفاد أن هذه املعايري واملؤشرات قيد املناقشة      

 . بن تستخدم بعد

وعدد .  إىل هذه املسألة أو ليس لديها نظام يف مرحلة التشغيل          معظم البلدان مل تشر   : نظم اإلنذار املبكر   -٧
 . قليل منها يعمل على إنشاء نظم إنذاٍر مبكر وهناك بلدان ميتلكان هذا النظام أو يعمالن على إنشائه

متتلك معظم البلدان برامج إلصالح األراضي وتعلن أيضاً أن النقص يف           : إصـالح األراضـي املتدهورة     -٨
 . ق أساسي يف هذا الصددالتمويل عائ
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فقد . مثة افتقار جلي للربط بني املعارف التقليدية والفهم العلمي للظواهر نفسها          : املعـارف التقلـيدية    -٩
وإمكانية احلصول على املعارف التقليدية هي      . يسـاعد هذا الفهم على اإلملام باملمارسات ويف نقل التكنولوجيا         

 . ملسائل معاجلةً سريعة وفورية، فسيزول الكثري من هذه املعارف التقليديةإمكانية حمدودة، وما مل تعاجل هذه ا

تقدم بلدان كثرية تقارير عن حلقات العمل وعن املشاركة اجملتمعية يف إعداد : النهج القائم على املشاركة -١٠
وكذلك البلدان   (ويشكل بناء القدرات حاجة ملحة يشري إليها ما يزيد على نصف البلدان           . برامج عملها الوطنية  

 ).املتقدمة واألمم املتحدة ومنظمات دولية أخرى

 تعليقات املشاركني يف االستعراض بشأن كيفية حتسني القدرات -باء

 .تطوير بناء القدرات، مبا فيه بناء القدرات األفقي والرأسي •

فيما بني  ويوجد قدر من التعاون     . حتسني القدرة على استخدام نظم اإلنذار املبكر ونظم الرصد         •
مثل مرصد الصحراء الكربى ومنطقة الساحل وشبكة مراصد املراقبة البيئية          (األفـرقة الدولـية     

 . ولكن القليل من التطبيق) الطويلة األمد

فاالفتقار إىل التوحيد جيعل املقارنات داخل البلد وفيما بني         . ينبغي توحيد املعلومات والبيانات    •
 . البلدان أمراً صعباً

لذا ينبغي بذل اجلهود الالزمة     . قائمـة على املشاركة ضعيفة يف مجيع أحناء املنطقة        اآللـيات ال   •
 .لتعزيزها

 .واالفتقار إىل التنسيق يعوق املكافحة العامة لظاهرة التصحر. ينبغي حتسني اآلليات املؤسسية •

 مواطن القوة يف التقارير الوطنية -جيم

 : وعلى وجه التحديدالوعي بعدٍد من املواضيع واإلجنازات فيها، -١١

 النهج القائمة على املشاركة •

 وضع استراتيجيات وطنية للحد من الفقر •

 التنمية املستدامة •

 إنشاء مؤسسات مالئمة •

 التعاون الدويل •

 .البيانات املستمدة من الدراسات القطرية املرفقة بكل تقرير وطين •
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 :مواطن الضعف -١٢

 اماًافتقار التقارير ذاهتا إىل تطبيق ما يعترب ه •

 االفتقار إىل الروابط والتآزر •

 وضع املعايري واملؤشرات دون استخدامها مع ذلك •

 عدم استخدام نظم الرصد ونظم اإلنذار املبكر •

 عدم الربط بني املعارف التقليدية والفهم العلمي  •

يكاد يكون من املستحيل توحيد البيانات نظراً لشدة تنوعها من حيث نطاقها وتفاصيلها وحىت               •
املناقشات األخرية للنظام العاملي للرصد     (ويتعذر الربط بني بيانات خمتلف املناطق       . صنيفهانظم ت 

 ). األرضي والشبكة العاملية للغطاء األرضي هي دالئل إجيابية إلمكانية حتقيق ذلك الربط

 :التوصيات -١٣

 ينبغي معاجلة بناء القدرات من خمتلف الزوايا •

 كةتعزيز النهج القائمة على املشار •

 ضرورة توحيد املعلومات والبيانات •

 حتسني القدرة على استخدام نظم اإلنذار املبكر ونظم الرصد •

 حتسني الترابط والتنسيق املؤسسيني •

 .حتويل املعارف التقليدية إىل فهٍم علمي •

 تقارير البلدان املتقدمة األطراف -دال

 .  من البلدان األطراف تقاريرهاقدم مثانية عشر بلداً من أصل تسعة وعشرين بلداً متقدماً -١٤

أولـت البلدان املتقدمة قدراً كبرياً من االهتمام إلعداد برامج العمل الوطنية األفريقية وتفصيالً               •
 لطابع أنشطتها واملساعدة يف إعدادها

 املخصصات املالية اليت توفرها البلدان املتقدمة شديدة التغري •

رب اآللية العاملية للتقلبات وال تشري إليه غالبية التقارير أو ال خيضع توجيه املساعدة املالية والتقنية ع •
 وجود له
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 أويل اهتمام فائق للبلدان املتلقية •

استخدام املعايري واملؤشرات لتنفيذ االتفاقية هو استخدام غري كاف رغم وجود أمثلة ممتازة عن               •
 األنشطة

 : معظم البلدان تدعم وتشارك يف •

 ستدام لألراضيتنمية االستخدام امل -١  

 إنشاء نظم إنتاج مستدامة -٢  

 وضع برامج للحفظ -٣  

 :أويل اهتمام أقل إىل •

 االستخدام املستدام للمراعي -١  

 إنشاء واستخدام نظم لإلنذار املبكر  -٢  

 رصد ظاهرة التصحر وتقييمها -٣  

 لوية قصوىيشكل استخدام التكنولوجيات املناسبة مبا فيها التدريب وبناء القدرات أو •

 هناك شراكات ومشاورات واسعة النطاق •

 تقارير األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى -هاء

لـو توجه تقارير األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى اهتماماً كبرياًً ملعظم املسائل املواضيعية لكنها    -١٥
 :ركزت على ما يلي

 املعارف •

 العمليات القائمة على املشاركة •

 .التكنولوجيات املالئمة •

 الدراسات القطرية -واو

يقدم تقرير من جلنة العلم والتكنولوجيا      (ميكن إجياز التعليقات على الدراسات القطرية على النحو التايل           -١٦
 ):مالحظات مماثلة
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على سبيل (بدا هناك اختالف شديد يف فهم األسئلة املطروحة، واختالف بنفس القدر يف الردود  •
يف حتديد درجة التصحر، أو يف      " مرتفع أو متوسط أو منخفض    " قد يتضمن الرد تعبري      املـثال، 

وال ميكن ربط الردود ذاهتا بأي قيمة رقمية . وهكذا، فإن الردود غري موحدة). إعطائه قيم حمددة
 . حمددة أو مبعىن حمدد

رى شاملة للبلدان ويبدو أنه من املستحيل فعالً استخالص اجتاهات أو التوصل إىل استنتاجات أخ •
 ).للمقارنة، انظر التعليقات الواردة سابقاً(من البيانات نظراً لتفاوهتا 

ويوجد بيانات كثرية عن بعض املتغريات مثل املناخ واملاء إمنا ال يوجد أو يكاد ال يوجد أي منها  •
 .عن متغريات أخرى مثل اإلصالح

ت أو بعدم فهم السؤال املطروح، تتعذر مقارنة ونظراً هلذه املالحظات املتعلقة بعدم اتساق البيانا •
 ).الرصد لفترٍة من الوقت أو االجتاهات(أو التغريات يف احلالة ) أي وضع التصحر ونطاقه(احلالة 

 .يكاد ال يوجد أي تقييم إحصائي وال وسائل إلجراء تقييمات إحصائية •

 :وفيما يلي االستنتاجات -١٧

 . معروفالبيانات متوافرة لكن مدى دقتها غري •

والتفصيل والنطاق خيتلفان اختالفاً كبرياً     . هناك أرقام لكن القدرة على استخالص الروابط ضئيلة        •
 . من بيان آلخر

 .مثة حاجة لفهم البيانات املتوافرة لكن العوائق حتول دون بلوغه •

 .هناك ضرورة إلدراك ما إذا كانت التدابري املتخذة حتقق األثر املرجو منها •

 .ساسية ضرورية جداً للقدرة على فهم كٍل من الظاهرة واجلهود الالزمة للتأثري عليهاالعلوم األ •

 . للتمكن من مقارنة النتائج وتقييمها" أدلة املساعدة"هناك حاجة لتوجيه  •

 .قدمت البلدان مسامهة هائلة لفهم هذه الظاهرة، من جانبها ومن جانب العلماء على حد سواء •

 والتصور هو عدم   . ء قد حيرز تقدماً كبرياً، لكنه قد ال يدرك ذلك         األمـر األساسـي هـو أن املـر         •
 .إحراز تقدم

ما مل يتم ذلك فلن يكن      . واملهمة هي إذن حتطيم التراخي وربط القدرات القائمة بالتدخالت املستحدثة          -١٨
 . هناك سوى احلديث واملناقشة بينما ميكن اختاذ إجراءات وينبغي القيام بذلك
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 مرفق

 صات واملعايري املتعلقة باستعراض التقارير الوطنيةاالختصا
 املقدمة إىل الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 معلومات أساسية

أن يتم تنظيم االجتماعات املقبلة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية         " إىل األمانة    ٦-م أ /١يطلـب املقـرر      
الفقرة " ( مثل العلماء املشاركني يف أعمال جلنة العلم والتكنولوجيا        بطريقٍة تيسر احلصول على إسهامات العلماء     

استعراض ما ورد يف تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية من          "؛ كمـا يطلـب إىل جلنة العلم والتكنولوجيا          )٢٦
 أحكـاٍم بشـأن العملـيات القائمـة عـلى املشـاركة، واملعايري واملؤشرات، ونظم اإلنذار املبكر، والبحوث                 

والتكنولوجـيات واملعـارف والدراية العملية، بغية اقتراح تدابري علمية مناسبة، مع مراعاة التقدم احملرز يف هذا                 
التركيز على " كذلك إىل فريق اخلرباء ٦-م أ/١٥ويطلب املقرر ). ٣٣الفقرة  (الصـدد يف كل من املناطق املعنية        

اإلقليمية واإلقليمية وسائر التقارير ذات الصلة؛ وإسداء       املسـائل املنبـثقة عن استعراض الربامج الوطنية ودون          
املشورة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، من خالل جلنة العلم والتكنولوجيا، خبصوص فعالية تلك الربامج ووفائها               

اض كما أوضح أن الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية ستخصص الستعر ". بالغـرض يف تنفيذ االتفاقية    
 . املدرجة يف املرفق األول) ألفريقيا(التقارير الوطنية 

وقد أعدت األمانة دليل مساعدة لعملية اإلبالغ الوطين وقدمت العون يف إعداد الدراسات القطرية اليت                
وتتضمن الدراسات القطرية معلومات عن كل من املؤشرات        . سـيقدمها كـل طـرف كمرفق لتقريره الوطين        

وميكن احلصول على مزيٍد من .  االقتصادية املتعلقة بالتصحر واجلفاف-ة واملؤشرات واالجتماعية الفيزيائية احليوي
 :املعلومات من دليل املساعدة املوجود على املوقع اإللكتروين ألمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وعنوانه

 http://www.unccd.int/cop/officialdocs/cric3/pdf/inf3eng.pdf: لإلنكليزية 
  http://www.unccd.int/cop/officialdocs/cric3/pdf/inf3fre.pdf:للفرنسية 

 :ودعماً للدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، سيقدم فريق اخلرباء ما يلي 

واملؤشرات، ونظم استعراض لفروع التقارير الوطنية اليت تتناول العمليات القائمة على املشاركة، واملعايري  -١
وسيجري هذا االستعراض هبدف اقتراح     . اإلنـذار املبكر، والبحوث، والتكنولوجيات واملعارف والدراية العملية       

 .تدابري علمية مناسبة مع مراعاة التقدم احملرز يف هذا الصدد يف املناطق املعنية

يري التقييم واملالحظات اليت سترد يف      وسيقدم فريق اخلرباء تعليقات خطية على املعلومات والبيانات ومعا         -٢
 :ويتعلق ذلك مبا يلي. جمموعة خمتارة من جداول ومرفقات التقارير الوطنية

املعلومات اجملدولة اليت تستعرض املعايري واملؤشرات املستخدمة لقياس مدى التقدم احملرز وتقييم             `١`
 ؛"التقييماآلليات التنفيذية للرصد و"كما تتناول هذه املعلومات . هلا
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األنشطة العلمية والتقنية يف جمال التصحر      "واملعلومـات اجملدولـة الـيت تتضمن مؤشرات عن           `٢`
 ؛"ومكافحته

 ؛"تنفيذ توصيات جلنة العلم والتكنولوجيا"واجلدول املتضمن ملؤشرات عن  `٣`

 .ة التصحرواملرفق املتضمن للدراسة القطرية املقدمة مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافح `٤`

وينبغي لفريق اخلرباء أن يراعي، خالل هذا االستعراض، اجملاالت املواضيعية والقطاعية احملددة املذكورة يف  -٣
وينبغي هلذا االستعراض أن    .  وأن يفضل اعتماد منظور شامل وهنج يقوم على املشاركة يف حتليله           ٥-م أ /١املقرر  

 :التقارير الوطنية للمجاالت التاليةيشري إىل مدى معاجلة املعلومات الواردة يف 

الـتدابري املـتخذة إلصـالح األراضي املتدهورة والستخدام نظم اإلنذار املبكر لتخفيف آثار               `١`
 اجلفاف؛

 رصد اجلفاف والتصحر وتقييمهما؛ `٢`

عرفة توفري إمكانية حصول البلدان األطراف املتأثرة، وال سيما النامية منها، على التكنولوجيا وامل   `٣`
 .والدراية العملية املناسبة

وينـبغي أيضـاً لفريق اخلرباء أن حيدد، خالل استعراضه للتقارير الوطنية السبل والوسائل املتبعة لتعزيز                 -٤
أو /الدراية العملية ونقل التكنولوجيا، وخباصة من البلدان املتقدمة إىل البلدان النامية، من أجل مكافحة التصحر و     

 .اجلفافالتخفيف من آثار 

وينـبغي كذلـك لالستعراض أن يركز على حجم اجلهود املبذولة على الصعيد الوطين لترويج املعارف                 -٥
 .التقليدية الالزمة ملكافحة التصحر

وسـيقدم فريق اخلرباء أيضاً اإلرشاد إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية لضمان إظهار أنشطة اجملتمعات                -٦
 .ل يف التقارير الوطنيةواملؤسسات العلمية بشكل أفض

- - - - - 


