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            مؤمتر األطراف
                       جلنة العلم والتكنولوجيا

               الدورة الثامنة
     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول ٦- ٤       مدريد، 

                     من جدول األعمال املؤقت  )  أ ( ٤      البند 
                                   تقرير مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا 

                                نشطة املكتب يف فترة ما بني الدورتني      موجز أ

 موجز أنشطة املكتب يف فترة ما بني الدورتني
 ∗مذكرة من األمانة

 موجز
                                                                                                  واصل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا االضطالع بواجباته منذ الدورة السابعة للجنة املعقودة يف نريويب، بكينيا،  

                                                             ام هبا على الصعيد اإلقليمي ويف إطار حمافل دولية، كاألنشطة اليت                                              ، مبا يف ذلك املشاركة يف أنشطة مت القي            ٢٠٠٥        يف عام   
                                                            وقد استعرض مكتب اللجنة عدة وثائق بغية االطالع على املعرفة        .  ُ           ً                                       أُقيمـت احتفاالً بالسنة الدولية للصحاري والتصحر      

                      زاهتا النسبية وطرائق                                         ُ                                                        املكتسبة لدى منظمات ووكاالت وهيئات أخرى ُتعىن باملسائل اليت حتظى باهتمام اللجنة وعلى مي             
                                                                                                وشارك مكتب اللجنة يف الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، املعقودة يف بوينس آيرس باألرجنتني يف   .      عملها
             كما قدم مكتب   .                                                        ً                     ، واليت قدم رئيس اللجنة يف أثنائها إىل حلقات املناقشة عروضاً تتعلق مبواضيع متنوعة    ٢٠٠٧     مارس  /    آذار

ُ                                                                 خالل اجتماعات اجملموعات اإلقليمية اليت ُعقدت خالل الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية                         ً   اللجنة عروضاً                                      
                                                                                وأوجه التفاعل هذه بني جلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا   .                           شرح فيها برنامج عمل اللجنة

                                                                   يت جرت أثناء الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية من                                                              اخلامسـة، قد جتلت واضحة يف ما مشلته املناقشات ال         
  .                                             ويرد موجز لبعض هذه القضايا يف مرفق هلذه الوثيقة  .                                             مسائل عدة حتظى باهتمام جلنة العلم والتكنولوجيا

      ما بني                                 ً         أي ترتيب لكي يعقد مكتبها اجتماعاً يف فترة                    خالل دورهتا السابعة،                                 لـم تتخذ جلنة العلم والتكنولوجيا  و 
َ  َّ                                          الدورتني، ومل ُتَخصَّص أية موارد الجتماع املكتب خالل هذه الفترة                                           وتشري األنشطة املوجزة يف هذه الوثيقة إىل ضرورة   .             ُ 

  .                                                                                                        زيادة تعزيز مشاركة أعضاء مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا يف اجملاالت اليت تتسم باألمهية من أجل التقدم بأعمال اللجنة

                                                      

                    عراض تنفيذ االتفاقية                                                                                  تأخـر تقـدمي هـذه الوثيقة بسبب ضيق الوقت الفاصل بني الدورة اخلامسة للجنة است         ∗
  .                           والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف
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 احملتويات

     صفحة  ال        الفقرات 

  ٣  ٣- ١ .....................................................................     مقدمة -   ً أوالً

  ٣  ٤ ..........................................                           املشاركة يف االجتماعات الدولية -     ً ثانياً

  ٣  ٦- ٥ ......                                                             استعراض وفهم عمليات املشورة العلمية يف اهليئات األخرى لألمم املتحدة -     ً ثالثاً

  ٤  ٧ .............................................                        املشاركة يف اجتماعات علمية -     ً رابعاً

  ٤  ٩- ٨ ............                                                   املشاركة يف اجتماعات أو مشاريع أخرى ذات صلة باالتفاقية -     ً خامساً

                                                                        مسـامهة جلـنة العلم والتكنولوجيا يف اجتماعات الفريق احلكومي الدويل            -     ً سادساً
  ٤   ١١-  ١٠ .......................................................                 العامل بني الدورات

  ٦   ١٣-  ١٢ ......                                                              مسامهة جلنة العلم والتكنولوجيا يف الفريق العامل املخصص املعين باإلبالغ -     ً سابعاً

  ٧   ١٧-  ١٤ ...................................                                  عمليات مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا -     ً ثامناً

  ٨   ١٨ ..........................................                             مراسل يعىن بالعلم والتكنولوجيا -     ً تاسعاً

  ٨   ٢٢-  ١٩ ..................................................                    االستنتاجات والتوصيات -     ً عاشراً

 املرفقات

                                                                                            قضايا تتعلق بعمل جلنة العلم والتكنولوجيا، نظرت فيها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف              -     األول 
  ٩ ...........................................................................            دورهتا اخلامسة

  /        نيسان   ٣٠                 ولوجيا، بتاريخ                                ً                               الـبلدان األطـراف الـيت عينت مراسالً يعىن بالعلم والتكن           -      الثاين 
   ١٧ .............................................................................    ٢٠٠٧      أبريل 
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   مقدمة-   ً أوال  

                                                                                                       اضـطلع أعضـاء مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، خالل فترة ما بني الدورتني، بعدة أنشطة يف املناطق                  - ١
                                                                            وشارك مكتب اللجنة مشاركة نشطة يف أعمال الدورة اخلامسة للجنة استعراض             .                            املختصني هبا ويف حمافل دولية    

ُ                                            تفاقية اليت ُعقدت يف بوينس آيرس، باألرجنتني، يف آذار                   تنفـيذ اال                               وخالل الدورة اخلامسة للجنة      .     ٢٠٠٧      مارس   /           
ُ                     استعراض تنفيذ االتفاقية، قدم رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا عروضاً يف أثناء جلسات أفرقة املناقشة اليت ُعقدت                                                  ً                                                             

   .                             ملناقشة مسائل مواضيعية متعددة

                                                                   م والتكنولوجيا، بناء على طلب، تقدمي عروض خالل اجتماعات اجملموعات                                  كمـا توىل مكتب جلنة العل      - ٢
ُ                                                                                                      اإلقليمـية اليت ُعقدت يف أثناء الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية شرح فيها برنامج عمل جلنة العلم                             

                     اقية يف دورهتا اخلامسة،                                                                    وأوجه التفاعل هذه بني جلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتف  .             والتكنولوجيا
                                                                                                             قـد جتلت واضحة يف ما مشلته مناقشات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا اخلامسة من مسائل عدة حتظى                   

                                                                           وقد احتفظ مكتب اللجنة بعدد من هذه املسائل وخلصها يف وثيقة ترد يف مرفق            .                                  باهتمام جلنة العلم والتكنولوجيا   
  .                لغرض إعالم اللجنة

      ، أي      ٢٠٠٥                                                                                  من املؤسف أن اللجنة لـم تتخذ، خالل دورهتا السابعة املعقودة يف نريويب يف عام                         بيد أنه    - ٣
  .                              ً                                                                                        ترتيب لكي يعقد مكتبها اجتماعاً يف فترة ما بني الدورتني بغية التقدم بأعماله بأكثر فعالية على النحو املطلوب                 

                                       وارد الالزمة الجتماعه يف فترة ما بني                                                         ّ                         ويـرى مكتب اللجنة عن دراية أنه ال ينبغي إغفال مدى أمهّية ختصيص امل             
  .       الدورتني

  املشاركة يف االجتماعات الدولية-     ً ثانيا  

ُ                 ً                     شارك أعضاء مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا يف اجتماعات عديدة، ُعقد معظمها احتفاالً بالسنة الدولية     - ٤                                                          
                           اللجنة أو فريق اخلرباء                                                                وأتاح معظم هذه االجتماعات فرصة لاللتقاء مع أعضاء مكتب          .                     للصـحاري والتصـحر   

  .                                                              ولوضع األسس ملزيد تطوير برنامج عمل كل من مكتب اللجنة وفريق اخلرباء

                                            اسـتعراض وفهم عمليات املشورة العلمية يف        -     ً  ثالثاً 
                          اهليئات األخرى لألمم املتحدة 

       عملها،                                                              ، جرى استعراض عدة وثائق لالطالع على مزايا هذه اهليئات وطرائق     ٧-    م أ  /  ١٥   ً            عمـالً باملقرر     - ٥
                            ومن بني هذه الوثائق، على      (                                                                                      وفهم األسباب الكامنة وراء قدرهتا على تقدمي إضافة مفيدة إىل هيئات اختاذ القرار              

                                                                                                                          سـبيل املثال، التقرير املتعلق بالعمليات الدولية لتقدمي املشورة العلمية يف جمايل البيئة والتنمية املستدامة، التقرير                
      ُ        الذي أُعد يف     )     ٢٠٠٠ (                                                          تنمية املستدامة التابعة لألمم املتحدة، والتقرير الثاين              ُ                 الـذي أُعد للجنة ال      )     ١٩٩٨ (      األول  

  .                                                                                                                إطـار وحدة تنسيق رصد األرض على صعيد منظومة األمم املتحدة بأكملها التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة                
  .                                         ويرد يف املرفق األول موجز توليفي هلذا التحليل



ICCD/COP(8)/CST/4 
Page 4 

 

     بشأن                                                                         العمل اخلاصة بفريق االستعراض العلمي والتقين التابع التفاقية رامسار                                          وعقد اجتماع للتعرف على طريقة       - ٦
                                                                                                 وكان الغرض من االجتماع، هو وضع اقتراحات فيما يتعلق باخلصائص املميزة جلهات الوصل الوطنية                .                 األراضـي الرطبة  

                   ً    يف إطار االتفاقية عمالً                   ي بني املناطق                                                                                          العلمية واختصاصاهتا بغية استعراض سلسلة من التدابري الرامية إىل تعزيز الربط الشبك           
 ُ                                وُتفيد الدروس املستخلصة بأن برنامج   .                                                       ُ               مبقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة، ووضع إجراءات لإلبالغ عما ُينجز من مهام    

                                                                                                                           عمـل فـريق االسـتعراض العلمي والتقين يستند إىل ميزانية تقوم على املهام، وأن عملية وضع مؤشرات الفعالية عملية                    
  .                      ُ                           ً                                 لة، وأن االجتماعات اليت ُتعقد يف منتصف املدة مفيدة جداً لعمل فريق االستعراض العلمي والتقين     متواص

  املشاركة يف اجتماعات علمية-     ً رابعا  

ُ                            من بني االجتماعات الرئيسية، حلقة العمل الدولية املعنية باملناخ وتردي األراضي، اليت ُعقدت يف أروشا                - ٧                                                                              
                                              ، بتنظيم من املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية           ٢٠٠٦       ديسمرب   /                    الل شهر كانون األول                                جبمهوريـة ترتانيا املتحدة، خ    

                                                          وقد شارك يف هذه احللقة عدد من أعضاء مكتب العلم والتكنولوجيا   .                                         وأمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
                          لعديدة القائمة بني تردي          َّ                                      وقد بيَّن املشاركون بطرق علمية الروابط ا        .                                          إىل جانـب عـدة أعضاء من فريق اخلرباء        

                                                                                                                  األراضـي واملـناخ، وأشاروا إىل ضرورة إحراز املزيد من التقدم، وإىل احلاجة إىل زيادة تطوير األنشطة العلمية                  
  .                       والتنفيذية يف هذين اجملالني

                                            املشاركة يف اجتماعات أو مشاريع أخرى ذات        -     ً  خامساً 
              صلة باالتفاقية

                                                          لوجيا اجتماعات عدة هبدف التعرف على آراء ووجهات نظر                                                حضـر أعضاء مكتب جلنة العلم والتكنو       - ٨
                                                                               وقد تبني من خالل هذه املشاركات وجود عدد كبري من البحوث اليت ميكن االستفادة من نتائجها   .             اجملتمع العلمي

                                                                                                                استفادة تامة يف سياق تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وال سيما يف جمال مكافحة تردي األراضي،                  
                                                                                        ويطلب األطراف توفري الدعم الالزم هلذه األعمال، وذلك باملوازاة مع األعمال اليت تضطلع               .                واجلفاف والتصحر 

                                     وإن األنشطة املضطلع هبا يف الوقت الراهن    .                                ً                                       هبا جلنة العلم والتكنولوجيا ووفقاً لربناجمي عمل اللجنة وفريق اخلرباء         
                                                        االتفاقية، تأخذ يف االعتبار مثل هذه الفرص وتسعى إىل                                                                 مـن أجـل وضع إطار جديد للدعم العلمي املقدم إىل            

  .                                          إدماجها يف عملية االتفاقية على الصعيد احلكومي

       ، وهي   )Desertnet (                                                                                       وميكـن أن تـندرج هذه االجتماعات يف إطار نظام املعلومات من أجل مكافحة التصحر                 - ٩
                                  ، الذي يهدف إىل حتديد احتياجات      DeSurvey                                                                     مـبادرة هتـدف إىل دعم تنفيذ االتفاقية، واجتماع مستعملي مشروع            

  .                                                                                       أصحاب املصلحة يف جمال تدهور األراضي والتصحر وإىل وضع أدوات تستجيب الحتياجات األطراف يف االتفاقية

                                             مسامهة جلنة العلم والتكنولوجيا يف اجتماعات       -     ً  سادساً 
                                       الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات 

                                                                 ً             جيا يف الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات، رئيس اللجنة وذلك عمالً                                      ميثل جلنة العلم والتكنولو    -  ١٠
                                                                                           وقد سعى رئيس اللجنة، طوال مدة أعمال الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات، إىل                .                  باملقرر ذي الصلة  
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              ورته السابعة                                                                                                   حتقـيق أقصـى قـدر ممكن من التآزر بني املقررات ذات الصلة اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف د                  
  .                                                                                                   واألهداف التنفيذية االستراتيجية الواردة يف اخلطة واإلطار االستراتيجيني للسنوات العشر لتعزيز تنفيذ االتفاقية

       ومن بني   .                                                                                    وحيظى العلم والتكنولوجيا بأولوية كربى يف إطار مشروع اخلطة االستراتيجية للسنوات العشر     -  ١١
                                                                خلطة، إنشاء نظام إلدارة املعارف يتضمن إجراءات حمددة تكون مهيكلة على                                   األهداف التنفيذية اليت تشتمل عليها ا

  :                                       الصعيدين الوطين والعاملي، على النحو التايل

              الصعيد العاملي  ) أ ( 

                                                                                         اسـتعراض الدعـم املؤسسـي املقدم إىل االتفاقية يف جمايل العلم والتكنولوجيا وتكييفه بشكل           ̀  ١̀ 
       مستمر؛

                                                               رباء الرفيعي املستوى لتوفري ما يلزم االتفاقية من دعم علمي                                          تكويـن جمموعـة أساسية من اخل       ̀  ٢̀ 
           وتكنولوجي؛

                         برنامج للتدريب والزماالت؛ ̀  ٣̀ 

                                                                                            وضـع نظـام إلدارة املعـارف يعمل كإطار لتحديد األدوات االبتكارية الكفيلة بوقف تردي                ̀  ٤̀ 
  .                                              األراضي والتصحر والتصدي ملا يترتب عليهما من آثار

               الصعيد اإلقليمي  ) ب (

                                                                                         شـاء شبكات خاصة باملعلومات العلمية واالحتياجات التكنولوجية، تأيت على رأس أولويات              إن 
  .      املنطقة

             الصعيد الوطين  ) ج (

                                               يقوم على مؤشرات ويغطي فترات زمنية مرجعية        (                                             إنشـاء نظام متطور وكمي إلعداد التقارير         ̀  ١̀ 
  ؛ )                   ووحدات إقليمية حمددة

                 إنشاء نظم للرصد؛ ̀  ٢̀ 

  ؛                 إنشاء نظم للتقييم ̀  ٣̀ 

                             ً                                                           دعـم عـلمي وتكنولوجي يكون مهيكالً على الصعيد الوطين ويسمح بإجياد احللول من أجل                ̀  ٤̀ 
                                                            اإلدارة املستدامة لألراضي، ومكافحة اجلفاف وتردي األراضي والتصحر؛

  .                                                                          اختاذ تدابري فعالة لبناء القدرات فيما يتصل بإشراك أخصائيي العلم والتكنولوجيا ̀  ٥̀ 
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                           م والتكنولوجيا يف الفريق                        مسـامهة جلـنة العل     �     ً  سابعاً 
                         العامل املخصص املعين باإلبالغ

  .                                                                          جيب أن تتكون التقارير الوطنية للبلدان املتأثرة من جزأين، جزء وصفي وجزء حتليلي -  ١٢

               ً           ً                                                     أن يتضمن بنوداً أكثر حتديداً، مثلما هو معمول به يف التقارير احلالية،                                   ينـبغي للجزء الوصفي     ) أ ( 
                                      وميكن أن ينقسم هذا اجلزء إىل فرعني؛         .                                             تبعة على الصعد الوطنية واإلقليمية واحمللية                                  وأن يوجه حنو شرح النهج امل     

                                                                                                             فالفـرع األول ينـبغي أن يتضـمن معلومات عن األدوات والنهج املنهجية املستخدمة على الصعيد الوطين أو                  
        الفاشلة  /     ناجحة                                                                                              الالمركـزي، يف حـني ينـبغي أن يتضمن الفرع الثاين معلومات عن فرادى التجارب احمللية ال                

                           وينبغي توجيه اهتمام خاص      .                                                                   ، كمـا ينبغي أن يبحث يف سبل ووسائل تكرار التجارب الناجحة            )          كاملشـاريع  (
            وجيب أن يشمل   .                                                 ً                                     للسياسات والتشريعات الثانوية والنهج املؤسسية، فضالً عن احلوافز واآلليات االقتصادية واملالية

                                                                اشلة يف تنفيذ برنامج العمل الوطين أو اإلجراءات الرامية إىل             الف /             ً      ً                         هـذا اجلـزء حتليالً واضحاً للتجارب الناجحة       
                            مكافحة تردي األراضي والتصحر؛

         َِّ      ً      ً                                             ، الذي يتَِّبع شكالً جديداً لتقدمي املوجز القطري، كأداة للتقييم الكمي              اجلزء التحليلي ُ        وُيـتخذ     ) ب ( 
           ً     وينبغي أيضاً أن   .                 البلد للتصدي هلما                                                                     وكذلك التقييم الذايت لتطور تردي التربة أو التصحر واإلجراءات اليت يتخذها 

                                                                                                            يسـتخدم هـذا اجلـزء التحليـلي كآلية لتحديد نطاق املشاكل املطروحة على الصعيد الوطين أو الالمركزي                  
            ِ                                                                                                 وخصائصها املمِيزة بأكرب قدر من اليقني، وذلك بتمكني احلكومات الوطنية من السيطرة سيطرة كاملة على هذه                

   .         البيانات

                                                                             املوجز القطري يف شكله اجلديد على مؤشرات، وأن يشمل وحدات إقليمية حمددة                                  وينـبغي أن يقـوم       -  ١٣
  .                   وفترات زمنية مرجعية

                           ُ                        ، وهي طريقة لإلبالغ تقضي بأن ُتستخدم يف إعداد                                                  إعـداد الـتقارير باالستناد إىل مؤشرات        ) أ ( 
                   ؤشرات، مبا يف ذلك                                   ويرد فيما يلي شرح كامل للم       .                                                             تقاريـر الـبلدان املتأثرة مؤشرات خمتارة وخاصة بكل بلد         

                                                                                                          الغـرض مـن كـل مؤشر، وإجراءات معاينتها أو معاجلتها، ووحدات القياس اخلاصة هبا واملعلومات التشريعية             
                                                                                 وألغراض إعداد التقارير الوطنية، جيب على البلدان املتأثرة أن تستعني باملبادئ             .                                واملؤسسـية الـيت تستند إليها     

  :   بالغ                                    التوجيهية اجلديدة التالية املتعلقة باإل

                                                                                     أن تستعرض نظمها الوطنية القائمة املتعلقة باملؤشرات بغية حتديد املؤشرات اليت ميكن استخدامها  ̀  ١̀  
                                         يف جمال مراقبة اجلفاف وتردي األراضي والتصحر؛

                                                                                             أن ختتار، بالرجوع إىل هذه النظم، تلك املؤشرات اليت ميكن استخدامها ملراقبة اجلفاف وتردي               ̀  ٢̀  
                                                   ً                      وجيوز لبلد أن خيتار من املؤشرات العدد الذي يراه مناسباً ويدرجها يف              .                    األراضـي والتصـحر   

                                              ً                                             تقريـره، شريطة أن تكون مجيع املؤشرات املختارة جزءاً من نظام مؤسسي رمسي، على النحو               
  .                 املتعلقة بالسياسات  .                     الوارد يف األطر املالئمة
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                        األراضي الوطنية للبلد إىل                           ، ويعين ذلك أنه جيوز تقسيم                                     اإلبـالغ عـن وحدات إقليمية حمددة        ) ب ( 
     ً                  وسعياً إىل زيادة الوضوح   .                                    ؛ وحيدد البلد املعين مستوى هذا التقسيم )                         مناطق، ومقاطعات، وأقاليم  (               وحدات إدارية   

                                                                                                يف اإلبالغ عن وحدات إقليمية حمددة، جيب أن تشري املؤشرات املختارة إىل الوحدة اإلدارية املشمولة بالتقرير وأن 
             ً                وقد ختتلف أيضاً املؤشرات من       .            اقتصادية -                          أحيائية أو اجتماعية     -                    عد بيانات طبيعية                             تعـتمد على خرائط وقوا    

                                                            وينبغي أن ميتد تقسيم الوحدات اإلدارية إىل الصعيد احمللي،           .                                                    منطقة متأثرة إىل أخرى داخل البلد، حسب توافرها       
          ولن تشمل    .                   ولية حملية باألساس      ً                                                                            نظراً إىل أن مسؤولية تنفيذ السياسة احلكومية، وكذلك تنفيذ االتفاقية هي مسؤ           

                   ويف ضوء ما تقدم،      .                                                                                         الـتقارير سوى الوحدات اإلدارية دون الوطنية املتأثرة باجلفاف وتردي األراضي والتصحر           
      وحدات  /                                                   ً                                                         ينـبغي أن تتضمن املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ مبدأً يقدم التوجيه يف جمال تقسيم البلد إىل مناطق                

   .       إدارية

               ً    ُ                               ، ويعين هذا ضمناً أن ُيبلغ البلد عن مؤشراته                                                باتباع هنج يعتمد فترات زمنية مرجعية              اإلبـالغ     ) ج ( 
                                                               وميكن استخدام مستوى املؤشرات زمن عملية اإلبالغ األوىل كمعيار           .                                            املخـتارة اخلاصة به يف فترة زمنية معينة       

  :                  ملوجز القطري ما يلي                           ويف مراحل الحقة، جيب أن يشمل ا  .                                           لتنفيذ االتفاقية أو لتقييم حالة تردي األراضي

                                                                                  مؤشرات وطنية أو إقليمية أو عاملية جديدة، تدرج يف املوجز القطري وتتسم بطابع مؤسسي على  ̀  ١̀  
              الصعيد الوطين؛

                                                                                            تقيـيم ورصد النتائج املتعلقة باجلفاف وتردي األراضي والتصحر، والتصديق عليها من جانب              ̀  ٢̀  
                 احلكومات الوطنية؛

                                                                  وتردي األراضي والتصحر تقوم هبا احلكومات الوطنية أو منظمات                                   تنـبؤات تـتعلق باجلفاف     ̀  ٣̀  
  .      مستقلة

  عمليات مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا�     ً ثامنا  

 ُ      وُيعزى   .                                                                                              جيب أن ينظر األطراف يف مسألة عمل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا يف فترة ما بني الدورتني                -  ١٤
                                                         مشاكل تقنية تتعلق باالتصال، أو عبء العمل الذي يقع           :     الية                                                   تـدين فعالية عمل املكتب إىل األسباب العديدة الت        

                                                                                                        عـلى عـاتق الرئـيس ونوابه نتيجة ما يضطلعون به من وظائف على الصعيد احمللي، أو حمدودية الفرص املتاحة          
  .                   ً        لالجتماع والعمل جنباً إىل جنب

                               شأنه أن يعزز التعاون مع                                                                                   وإن قيام املكتب بعقد اجتماعات بني الدورات، مرة يف السنة على األقل، من             -  ١٥
                                                                                                          االتفاقـيات األخـرى والعمليات العلمية ذات الصلة، مبشاركة أعضاء مكتب اللجنة وموظفي أمانة االتفاقية يف           

              ً          ومن املفيد أيضاً ألعمال      .                                        ُ                        وينبغي ختصيص ميزانية الجتماعات املكتب اليت ُتعقد بني الدورات          .                اجتماعات خمتلفة 
                                                                                 الذين يشاركون يف اجتماعات خمتلفة األعضاء اآلخرين بالنتائج اليت متخضت عنها                      ُ  ِ                    اللجنة أن ُيبِلغ أعضاء املكتب    

  .                                                            هذه االجتماعات وبأوجه التآزر املمكنة، وأن يعملوا على هذا األساس
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  .                                                                                                        ومـن اخليارات املمكنة، إسناد مهام حمددة إىل نواب معينني للرئيس متابعة لتطور برنامج عمل اللجنة                -  ١٦
                                                                                        د املدرجة يف جدول أعمال اللجنة خالل الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف، سيلزم عقد مثاين                   ً                    ونظـراً لكـثرة البـنو     

  .                                                          جلسات كاملة للجنة، على مدى أربعة أيام، إلجناز املهام الضرورية

                                                        إىل األمانة أن تيسر روابط االتصال بني فريق اخلرباء           ٧-    م أ  /  ١٥                                     وقـد طلب مؤمتر األطراف، يف مقرره         -  ١٧
                   ُ                                                           وجيدر باإلشارة إىل ما ُبذل يف إطار هذه املساعي من جهود كربى بغية زيادة                .                 لم والتكنولوجيا                ومكتب جلنة الع  

                                 وقد أنشأت األمانة شبكة داخلية       .                                                                            فعالية تقاسم املعلومات عن طريق االتصاالت املنتظمة، املباشرة وعرب اإلنترنت         
                                       بكة تيسر تبادل ونقل املعلومات، كما                                                                              ألعضـاء الفريق العامل وأعضاء مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، وهي ش          

  .                           تيسر العمل على وثائق مشتركة

  مراسل يعىن بالعلم والتكنولوجيا�     ً تاسعا  

                                                           ، البلدان األطراف على اختيار مراسل للجنة يعىن بالعلم          �٧    م أ  /  ١٥                                شـجع مؤمتر األطراف، يف مقرره        -  ١٨
                         ، بلغ عدد األطراف اليت         ٢٠٠٧       أبريل   /        نيسان  ٠ ٣       وحبلول    .                                                       والتكنولوجيا تتوىل جهة الوصل الوطنية تنسيق أعماله      

                                                                      وتوجد مجيع املعلومات على املوقع الشبكي التابع التفاقية األمم املتحدة ملكافحة   .      ً  طرفاً  ٦١            ً        اختارت مراسالً للجنة 
                                    البلدان األطراف اليت أحالت اسم                                                         وتـرد يف املرفق الثاين هلذه الوثيقة قائمة بأمساء          . www.unccd.int          التصـحر   

      ً      مراسالً إىل   ١٥      ً          مراسالً، ينتمي   ٦١                                    ومن أصل املراسلني املعينني البالغ عددهم   .                                 مراسلها املعين بالعلم والتكنولوجيا
  .                   قائمة اخلرباء املستقلني

  االستنتاجات والتوصيات�     ً عاشرا  

                                           من اجلهات الفاعلة يف تنفيذ االتفاقية،                                                                        ينـبغي للجنة العلم والتكنولوجيا أن تضطلع بدور ريادي كجهة          -  ١٩
                                                                                            وأن توسع جماالت أنشطتها كي تشمل مسائل أخرى كأنواع الوقود األحيائي يف ضوء الترابط بني تردي األراضي 

  .          وتغري املناخ

                                       ً                                                              وينـبغي تصنيف التكنولوجيات السليمة بيئياً امليسرة واملعقولة الكلفة حبسب األولوية ألغراض مكافحة              -  ٢٠
        كالطاقة  (                                                            وينبغي للجنة العلم والتكنولوجيا أن تعرض التكنولوجيات املتاحة   .                          والتخفيف من آثار اجلفاف           التصحر  
  .                                          ً      ً                                 من خالل مؤمتر األطراف حىت يدرك املندوبون إدراكاً واضحاً الفرص املتاحة والتحديات املطروحة  )        املتجددة

                                             عالية، من املهم أن تتخذ اللجنة ما يلزم                                                                        ولكي يتسم عمل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا باملزيد من الف          -  ٢١
                                                    ويرى املكتب عن دراية أنه من املهم ختصيص املوارد           .                                                          مـن ترتيبات لكي جيتمع املكتب يف فترة ما بني الدورتني          

  .                الالزمة هلذا الغرض

َ                                                ُ                                                  جيـب أن تَوفر للجنة العلم والتكنولوجيا املوارد الكافية اليت ُتمكنها من إسداء النصح، مبا يضفي                  -  ٢٢     على        
                                                                           وال بد من تعزيز تبادل وتنسيق املعلومات واخلربات الفنية الالزمة لتلبية             .                                       عمـلها املزيد من احلجية واالستمرارية     

  .                                                                   االحتياجات يف جمال تقدمي اخلدمات، مبا يف ذلك يف سياق مرفقات التنفيذ اإلقليمي
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 املرفق األول

 نة استعراضقضايا تتعلق بعمل جلنة العلم والتكنولوجيا، نظرت فيها جل
 تنفيذ االتفاقية يف دورهتا اخلامسة

                                                                                                          جيدر باإلشارة إىل املالحظات التالية اليت أبدهتا جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا اخلامسة، ملا هلذه                 - ١
  .                                                 املالحظات من صلة مباشرة بعمل جلنة العلم والتكنولوجيا

  إبراز دور جلنة العلم والتكنولوجيا-ألف 

                                                                                                  للجنة العلم والتكنولوجيا أن تضاعف جهودها الرامية إىل إقامة روابط مع األوساط العلمية من                       ينـبغي    - ٢
                                                                                                                  أجـل االستفادة استفادة كاملة من املبادرات ذات الصلة اليت يقوم هبا العلماء مثل املبادرات املتخذة يف جماالت                  

  .      ملتأثرة                                                           احملافظة على التربة واملياه، وأن تقدم الدعم التقين إىل البلدان ا

  املسامهة يف الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات�باء 

                                                                                                      مـن اجملاالت اليت يتوقع أن يسهم فيها الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات، املقترحات بشأن                  - ٣
                    عملية جلنة استعراض                                                                                                  التمويل املمكن التنبؤ به، وتنظيم املسامهة املقدمة من اجملتمع العلمي واجملتمع املدين يف إطار               

  .                     ً            ً                                     تنفيذ االتفاقية تنظيماً أكثر إحكاماً، وتعزيز طرائق التقييم الذايت القطري

                                                                                    ومن أجل معاجلة تردي األراضي والتصحر يف سياق أوسع، جيب على الفريق احلكومي الدويل العامل بني  - ٤
                                      كنولوجيات املالئمة واملعارف التقليدية                                                                                الدورات أن ينادي باتباع سياسة متكينية داعمة وبإنشاء آلية الستغالل الت          

  .                   واملبادرات االبتكارية

                                                                                                        وينبغي أن يشمل إصالح جلنة العلم والتكنولوجيا النظر، يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،              - ٥
            ياجات احمللية                                 ً                                                      يف العملية اليت حيركها الطلب انطالقاً من القاعدة إىل أعلى، كما ينبغي أن يشمل هذا اإلصالح االحت

  .                      من البحوث والتكنولوجيا

                                              ِّ          اختذت األطراف يف األطر اإلقليمية للتعاون مبادرات قيِّمة هتدف     :                       املـناطق خالف أفريقيا                  بالنسـبة إىل     - ٦
     ً                                                                                                          حتديـداً إىل التنسيق بني معاهد البحوث العلمية والتدريب وأهداف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، من                

                                          بيد أن احتياجات هذه األطر من املوارد يف إطار   .                                      لتعاون العلمي أو استغالل أفضل املمارسات              خالل االخنراط يف ا
                                                                                                   االتفاقية ال حتظى باالهتمام الكايف؛ وهذه مسألة ميكن استعراضها باالقتران مع نظر الفريق احلكومي الدويل العامل 

  .                                                  بني الدورات يف القضايا اليت هتم جلنة العلم والتكنولوجيا

  كفاءة جلنة العلم والتكنولوجيا وفعاليتها-جيم 

                                          واألمانة، بصفتها اجلهة اليت تتوىل تقدمي اخلدمات   .           ُ                                    جيب اآلن أن ُيترجم التنفيذ إىل عمل على أرض الواقع - ٧
  .                                                                                   الالزمة إىل جلنة العلم والتكنولوجيا، مدعوة إىل تيسري املبادرات املفضية إىل نقل التكنولوجيات
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                                                                           يق اإلجراءات واالستراتيجيات املتعددة األطراف يف جمال التكنولوجيا؛ وينبغي التركيز                ومثة حاجة إىل تنس - ٨
  .                                                                                         يف هذا الصدد على اجلهود املبذولة إلزالة احلواجز اليت حتول دون اعتماد تكنولوجيات التنمية املستدامة

                              لتقنية والتكنولوجية للبلدان                                  ً     ً                                            ومـن املهـم تنفيذ االتفاقيات تنفيذاً كامالً بزيادة التعاون وتوفري املوارد ا             - ٩
  .                                                                                       األطراف املتأثرة يف جمال االضطالع باألنشطة ذات األولوية احملددة يف برامج العمل الوطنية لدى كل منها

                                                                                                         وينـبغي القـيام مبـزيد من املساعي املباشرة لالستفادة من القدرات العاملية يف جماالت العلوم والبحث                  -  ١٠
                                                                               ويف هذا الصدد، ينبغي حتديد احتياجات البلدان النامية وأولوياهتا يف جمال             .                                 والـتطوير ألغراض مكافحة التصحر    

                                                                                                               البحث والتطوير، وكذلك حتديد الفرص املمكنة اخلاصة ببلدان ومناطق بعينها، مثل البحوث الزراعية اليت تعترب               
  .    ً     ً                                                   عامالً حامساً لنجاح برامج العمل الوطنية يف معظم البلدان النامية

                     ً       ً       ؛ وعليها أن تؤدي دوراً ريادياً       )      سنة   ٢٠ (                                                    العلم والتكنولوجيا أن تنظر إىل املدى البعيد                      وجيب على جلنة   -  ١١
                                                                                   وينبغي النظر على ضوء ذلك يف أمور مثل أنواع الوقود األحيائي، وتردي األراضي، وتغري         .                      يف املسامهة يف التنفيذ   

  .     املناخ

                                       ة الكلفة حبسب األولوية ألغراض مكافحة                                          ً                         وجيـب ترتيـب التكنولوجيات السليمة بيئياً امليسرة واملعقول         -  ١٢
                                             وينبغي للجنة العلم والتكنولوجيا أن تعرض        .                                                                  التصـحر والتخفـيف مـن آثـار اجلفـاف، ال سيما يف أفريقيا             

                                          ً      ً         من خالل مؤمتر األطراف كي يدرك املندوبون إدراكاً واضحاً الفرص   )                   مثل الطاقة املتجددة (                    التكنولوجيات املتاحة 
  .   وحة                     املتاحة والتحديات املطر

                                                             تركز التعديالت على الصيغ السابقة لربامج العمل الوطنية على        :                       املـناطق خالف أفريقيا                   وبالنسـبة إىل     -  ١٣
                                                                                                                   الدمـج، وحتليل الثغرات، وإدارة البيانات، والتغيريات يف األطر التشريعية واملؤسسية، وتعزيز التفاعل بني دوائر               

  .                            العلم والبحث وواضعي القرارات

                                                                             لكي ينظر مؤمتر األطراف يف تزويد جلنة العلم والتكنولوجيا بوسائل تقدمي املشورة اليت                ولقد حان الوقت  -  ١٤
                                                     وجيب تدعيم التنسيق يف جمال تبادل املعلومات التقنية ألغراض   .           ً                                تضفي مزيداً من احلجية واالستمرارية على عملها

                          وينبغي يف هذا الصدد السماح   .   مي                                                                      تقـدمي اخلدمات، وذلك على الصعيد العاملي ويف سياق مرفقات التنفيذ اإلقلي     
  .                                              لوحدات التنسيق اإلقليمي مبواصلة أنشطتها وتعديلها

                                            ويشتمل عدد من برامج العمل الوطنية، على سبيل   .                                              وينـبغي للمجـتمع العلمي أن يقدم مسامهة كربى     -  ١٥
                   وائم جرد للمناطق                                                                                                 األولويـة، على إنشاء ووضع نظم لقواعد البيانات، مبا يف ذلك نظم املعلومات اجلغرافية، وق              

  .                                              ِّ                                               املتأثرة، ومعلومات مركزية عن استخدام األراضي يكمِّلها حتليل كمي ونوعي، ونظم للرصد يف املوقع ومن بعد

  املسامهة يف الفريق العامل املخصص ويف عملية االستعراض-دال 

                     يف هذا الصدد أن                                                                                      جيب على جلنة العلم والتكنولوجيا أن تليب احتياجات األطراف بشكل أفضل، وميكنها            -  ١٦
              ً                                         وينبغي هلا أيضاً أن تساعد يف حتديد وتوحيد األهداف املوضوعية   .                                        تستفيد من مشاركة املزيد من اخلرباء املستقلني
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                                                                     مث إن الفريق العامل املخصص املعين بتحسني إجراءات تبليغ املعلومات،            .                                      واملؤشرات الواقعية واليسرية االستخدام   
                                                                     اليت تقدم إىل مؤمتر األطراف، ميكن أن يقدم إىل أصحاب املصلحة مبادئ توجيهية    ً                        فضالً عن نوعية وشكل التقارير

  .                                                                   خبصوص السبل اليت متكنها من احلصول على معلومات أفضل وجتعلها على دراية أكرب

     ً                                                                                                   ونظراً للصعوبات اليت تواجهها البلدان األطراف املتأثرة يف مجع البيانات وإدارهتا، ويف تقاسم املعلومات               -  ١٧
                                                                                               ى املستوى الوطين، ميكن لألمانة أن حتدد اخليارات اليت قد تتيحها املؤسسات الدولية لتيسري حصول هذه البلدان   عل

  .                      على تكنولوجيا املعلومات

                                                                                                                وينبغي أن يسهم اجليل الثاين من التقارير املقدمة يف إطار االتفاقية يف تيسري إعداد التقارير القائمة على                   -  ١٨
                                                                                     ات زمنية مرجعية ووحدات إقليمية حمددة، وذلك باالعتماد على بيانات موثوقة وعلى                                   مؤشرات واليت تغطي فتر   

        ُ                                            ّ                                                           معلومـات ُتجمع على مدى الزمن وفيما بني البلدان، وأن يركّز بشكل مالئم على التجارب الناجحة والدروس                 
    كما   .       ُ                  ج اليت ُينادى باتباعها                                                                            ُّ ُ            املستخلصة واآلثار اإلجيابية املترتبة على اإلجراءات املتخذة وسبل ووسائل تقييم النُّهُ          

                                                                                                              ينـبغي أن يساعد اجليل الثاين يف حتديد أفضل املمارسات والتدابري اليت تعود باملنفعة على مجيع األطراف هبدف                  
  .                                                              تعزيز نقل املعلومات على حنو يدعم واضعي القرارات على مجيع املستويات

                                          ني التقارير الواردة من البلدان األطراف                                                                   وإلرسـاء دورة التبليغ اجلديدة على أساس سليم وكذلك لتحس          -  ١٩
                                                           ً                                              املتأثرة واملتقدمة، ينبغي أن تقترح جلنة العلم والتكنولوجيا مجلةً من املعايري واملؤشرات املختارة، مراعية يف ذلك ما 

  ،                                                                                  كما ينبغي للفريق العامل املخصص أن يتقدم، خالل الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف             .  ُ                          أُجنز من عمل يف هذا اجملال     
                                                                                                                    مبقـترحات تتعلق بعملية التبليغ يف إطار االتفاقية، مبا يف ذلك املوجزات القطرية، وذلك بغية التوصل إىل اتفاق                  

  .                                                                     حول معايري ومؤشرات متعددة املقاييس لرصد التقدم باالستناد إىل خط أساس ثابت

                        شرات عاملية ال تأخذ يف              ُ                            غري أنه ال ُيقبل اعتماد معايري ومؤ        .                                        ومـن املهم وضع معايري ومؤشرات وطنية       -  ٢٠
                                                        وعالوة على ذلك، ال ينبغي أن تترتب على هذه املعايري            .                                                       االعتـبار األوضـاع اخلاصة احمللية والوطنية واإلقليمية       

                                                                                       ً                             واملؤشرات التزامات جديدة للبلدان النامية دون توفري موارد مالية وتقنية جديدة وإضافية، وفقاً لاللتزامات اليت               
  .            بالوفاء هبا                     تعهدت البلدان املتقدمة

                                                                                                  وينبغي للتقارير الوطنية اليت تعتمد على مجع البيانات وتوحيدها وحتليلها يف امليادين املتعددة التخصصات      -  ٢١
                                                                           ُ                             ذات العالقة بتنفيذ االتفاقية، أن تدعم وتعزز نظم املعلومات البيئية الوطنية وأن ُتليب احتياجات جمموعة واسعة من 

   .                                  وساط احلكومية والعلمية وغري احلكومية                          أصحاب املصلحة املتعددين يف األ

  :                  املناطق خالف أفريقيا -  ٢٢

     ً                                                                                                    عموماً، ال تزال التقارير وصفية أكثر منها حتليلية، وتفتقر إىل البيانات الكمية القابلة للمقارنة،                ) أ ( 
                       وينبغي للصيغة املنقحة     .                                                                                              وميكن أن تكون أكثر فائدة يف توفري املعلومات املتعلقة بالتقدم احملرز أو بالنتائج املتحققة             
 ُ                     وُيستحسن اتباع املرونة   .                                                                              للمبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ أن تكون مبسطة وموجهة حنو حتليل النتائج املتحققة

   .                                                          فيما يتعلق بنموذج اإلبالغ اخلاص بالدول اجلزرية الصغرية النامية
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    ً      ً                        ييماً قائماً على املشاركة مع أصحاب                                                       وملا كانت عملية تقدمي التقارير يف إطار االتفاقية تشمل تق    ) ب ( 
                                                                                                                  املصلحة وحلقة عمل وطنية للتصديق على التقارير، فإن نقل األموال يف الوقت املناسب وعلى حنو ميكن التنبؤ به                  

   .                                                     للسماح بإجراء عملية رصد وطين دقيق سيسهم يف حتسني النوعية

  برنامج الزماالت-هاء 

                                                             تتضمن محالت التوعية ونظم التعليم جبميع مراحله تدابري للتكيف مع  ،                  املناطق خالف أفريقيا           بالنسبة إىل  -  ٢٣
                 وقد تلقت السلطات   .                                                      وتراعي املبادئ التوجيهية املقدمة إىل السكان املعارف احمللية  .                           تغري املناخ والتصدي للتصحر  

                لمنح الدراسية يف   ُ                                                                  وأُعرب عن التأييد لتشجيع البحث املتعدد االختصاصات ووضع برامج ل          .                      احمللية التدريب الالزم  
  .             إطار االتفاقية

  القضايا املواضيعية-واو 

             حيازة األراضي

                         ً                                                                ينبغي لألطراف أن تكرس جهداً، رمبا بدعم من جلنة العلم والتكنولوجيا، الستعراض قضايا حامسة حمددة،  -  ٢٤
   .                  كنظم حيازة األراضي

          تغري املناخ

                                                اقية يف جمال التكيف مع تغري املناخ عرب إدخال                                                                  جيـب إقـرار الدور الرئيسي الذي ميكن أن تؤديه االتف           -  ٢٥
                                                                              ومن شأن البحث العلمي بشأن الروابط القائمة مع التنوع البيولوجي، وحبس             .                              تعديـالت على اآلليات املالئمة    

                                                                                                                   الكـربون ومحايـة املناطق الرطبة أن ميأل الفراغ املعريف بشأن األمهية املركزية اليت تتسم هبا قضايا احملافظة على                   
  .                                                                                    ً ضي واملياه يف إطار استراتيجيات التآزر املتعلقة حبماية البيئة وبالتكيف مع تغري املناخ حتديداً    األرا

        التربـة

                                                                  ، إن فقدان جممعات الكربون العضوي املوجودة يف التربة وعمليات                              املناطق خالف أفريقيا                 بالنسـبة إىل     -  ٢٦
                                                    لبشرية يف املناطق احلرجية أو األراضي الزراعية أو                                        ً                                   تـردي التربة ذات الصلة، اليت غالباً ما تتسبب فيها األنشطة ا           

                                                                                                             املراعي، والعمليات اليت تفضي إىل االستصالح الواجب للحفاظ على سالمة التربة، هي من مجلة القضايا اليت ال                 
  .                                  يتسع جلنة العلم والتكنولوجيا جتاهلها

                  اجملاالت االستراتيجية

                                                       اه واحملافظة على األحراج يف النظم اإليكولوجية للمناطق اجلافة                                         ينبغي النظر إىل قضايا إدارة األراضي واملي   -  ٢٧
   .                                     على أهنا عناصر أساسية لتنفيذ االتفاقية



ICCD/COP(8)/CST/4 
Page 13 

                     املصادر اجلديدة للطاقة

                                                     ً                                                       بغية التقليل من الضغط على املوارد احلرجية، بوصفها مصدراً من املصادر احمللية الرئيسية للطاقة بالنسبة                -  ٢٨
َ       ً                                                        طق املتأثرة، ُيوَصى أيضاً بالتشديد على ضرورة إجياد مصادر جديدة ومتجددة للطاقة،                        للجزء األكرب من سكان املنا   ُ            

َ                                             كأنواع الوقود األحيائي املستدامة، كما ُيوَصى بتشجيع استثمارات القطاع اخلاص يف هذه اجملاالت   ُ                                     .   

       املراعي

                           ام املستدامني للمراعي، مبا                                                                                وينبغي القيام مبجموعة واسعة من املبادرات هتدف إىل تعزيز اإلدارة واالستخد           -  ٢٩
                                                                                                        يف ذلـك تعزيـز سبل العيش اآلمن يف قطاع املاشية الرعوية، وتقدمي الدعم عرب برامج البحث لتطوير نظم فعالة         
ُ                                                                  لتربـية احلـيوانات الرعوية، وحتقيق التوازن يف ما ُيوَضُع من حوافز وروادع هتدف إىل ختفيض عدد الرعاة يف                     َ   ُ                                            

  .      املراعي

               الرصد والتقييم

                                                                                                     مثـة حاجة إىل حتديد العوامل الرئيسية لتردي األراضي يف خمتلف املناطق اإليكولوجية اجلغرافية وقياس                و -  ٣٠
                                                            وميكن حتقيق ذلك عن طريق وضع نظم معلومات إلدارة املوارد            .                                             مـدى شـدهتا من أجل إجياد احللول املناسبة        

                                          يا اجلديدة، إضافة إىل وضع نظام تشاركي                                                                             الطبيعـية باجلمع بني املعارف التقليدية للمجتمعات احمللية والتكنولوج        
                                                                                    وينبغي إيالء األولوية للمؤشرات املوجهة إىل النتائج على املستوى الوطين مع إدراج              .                          شـامل للرصـد والتقييم    

   .                                               املؤشرات األحيائية الطبيعية واالقتصادية االجتماعية

                                    الوصول إىل التكنولوجيا املالئمة، ال                                                                           ويقتضي إنشاء نظم فعالة للرصد والتقييم إرادة سياسية إضافة إىل            -  ٣١
                                                                         ومثة حاجة إىل هتيئة بيئة للسياسة الدولية من أجل توفري هذه التكنولوجيا ونقلها   .                              سيما تكنولوجيا الفضاء املتطورة

   .                          إىل البلدان األطراف املتأثرة

                       املناظر الطبيعية لتقييم                                                                        وجيب التعمق يف حبث التوزيع املكاين للفقر، مع التشديد على إنشاء وحدات معنية ب -  ٣٢
                                                                                                               أثـر األنشـطة البشرية على نظم األراضي بالتعاون مع السلطات احمللية واملنظمات غري احلكومية وباالستناد إىل                 

  .                                                                   تعليقات اجملتمعات احمللية بغية تطبيق هنج كفيلة مبعاجلة تردي األراضي والتصحر

                                       يم خماطر اجلفاف والتصحر ووضع مقاييس                                                               وجيـب إنشاء نظم متكاملة بشأن بارامترات ومؤشرات تقي         -  ٣٣
                                                                                                          للمناطق املعرضة هلذه املخاطر لدعم إطار استراتيجي هدفه احلد من قابلية التأثر بالتغريات البيئية املفاجئة واملتدرجة 

                                   ً                                                    ومـن خالل توضيح الصالت السببية استناداً إىل مقاييس متعددة، سيتمكن أصحاب املصلحة               .                عـلى السـواء   
  .                                    ليون من التدخل يف جمال األراضي بوعي أكرب             اإلقليميون واحمل

                 نظم اإلنذار املبكر

                                                             توسيع شبكات حمطات األرصاد لإلنذار املبكر باملخاطر الطبيعية املتصلة  /                              ينبغي توفري املوارد الالزمة إلنشاء -  ٣٤
   .                                                                باملناخ على املستويني دون اإلقليمي واإلقليمي هبدف تيسري الترصد والتنبؤ
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                                                                                                 ان األطراف املتقدمة أن تفي بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية وأن تقدم إىل البلدان النامية موارد                           وينبغي للبلد  -  ٣٥
                                                                                                        كافـية يف الوقت املناسب وميكن التنبؤ هبا، وكذلك تكنولوجيا فعالة من حيث التكلفة وناجحة ومناسبة إلنشاء         

  .                يف من آثار اجلفاف                                                            نظم لإلنذار املبكر متكن من عكس االجتاه ومنع تردي األراضي ومن التخف

                                                                 ، جيدر باإلشارة إىل أن تفاقم أثر الكوارث الطبيعية يف مجيع النظم                                املـناطق خالف أفريقيا                 بالنسـبة إىل   -  ٣٦
                                       وجتمع نظم اإلنذار املبكر بشكل متزايد        .                                                                      اإليكولوجية نتيجة تردي األراضي وإزالة األحراج، هو أمر مثري للجزع         

    وقد   .  ُ                      ً                              وُيلجأ إىل هذه النظم أيضاً يف سبيل اتقاء الكوارث          .                  خ واألمن الغذائي                                      بـني تقييم اجلفاف وتأثري تغري املنا      
                                                          وحيصل السكان املتأثرون، مبن فيهم مجاعات السكان األصليني،          .                                           جرى حتديث نظم مجع البيانات دون توحيدها      

            داد انتشار     واز  .                                                                                              عـلى تدريب مؤسسي يف جمال تقنيات التشخيص املتعلقة بإدارة مستجمعات املياه أو نظم الري              
  .                                                   ً ممارسة تقييم اآلثار البيئية يف املناطق احلساسة إيكولوجياً

                املعايري واملؤشرات

                                                                                        بعد انقضاء عشر سنوات على بدء تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، بات وضع خطوط أساس  -  ٣٧
                        تقدم احملرز يشكل ضرورة                                                                                         موضـوعية وأهـداف قابلة للقياس تدعمها مؤشرات آثار تسمح بتقييم التغيريات وال            

                                                                              ذلك أن الروابط القائمة بني اتفاقية مكافحة التصحر والتدابري املبلغ عنها             .                                    مؤكدة على الصعيدين الوطين والدويل    
   .                 ً                                                      ليست واضحة دائماً، ألسباب أمهها االفتقار إىل جمموعة شاملة من مؤشرات التقييم

                             وينبغي أن تقوم تدابري احلد       .                         افة نظم الرصد الوطنية                                                   ويدعم مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجل        -  ٣٨
                                                                                   ً                         من تردي األراضي على أساس جمموعة موحدة من املؤشرات من أجل إدارة حفظ املناطق احلساسة بيئياً، وخباصة                 

   .                                            فيما يتعلق بإزالة األحراج وحتات التربة ومتلحها

       ً                                    رح حتدياً يف بلدان كثرية، وال بد من بذل                                                                        بـيد أن مجع البيانات املوثوقة عن تردي األراضي ال يزال يط            -  ٣٩
                                               ويف هذا الصدد، ينبغي إيالء اهتمام كبري لتحديد       .                                                             املـزيد مـن اجلهـود لوضع واعتماد مؤشرات جديرة بالثقة          

   .                          املؤشرات وتوحيدها وتطبيقها

    ذات             ي يف امليادين                      ً                                                            وال يبدو التمييز واضحاً بني تنفيذ برامج العمل الوطنية واإلدارة املستدامة العامة لألراض -  ٤٠
                                وينبغي عدم االستهانة بتعقد عملية   .                                                                                 الصـلة، وخباصـة يف تقارير البلدان األطراف املتقدمة رغم وجود عالمات ريو فيها          

   .                                                                                          وضع املعايري واملؤشرات يف جماالت أنشطة االتفاقية، وجيب أن تكون املقترحات املقدمة يف هذا الشأن واقعية

                 املعارف التقليدية

                                                                                                تناول احلاجة إىل محاية املعارف التقليدية والدراية الفنية وتطبيقها وتطويرها، وتقاسم املنافع املتأتية      ينبغي -  ٤١
   .     منها

                                                                                               ومثة حاجة إىل االعتراف بأمهية دور معارف وممارسات السكان األصليني، وإدخال تكنولوجيات جديدة              -  ٤٢
   .                                              دعم تبادل املعلومات واملمارسات بني اجملتمعات احمللية    وجيب   .                                               تكون قيمة وسهلة املنال وخالية من أية آثار متلفة
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  نقل التكنولوجيا وبناء القدرات�زاي 

                                                                                                         ينـبغي احلـرص على التنفيذ الفوري والفعال والكامل خلطة بايل االستراتيجية لدعم التكنولوجيا وبناء                -  ٤٣
   .        القدرات

                                                  ة والبلدان املتقدمة لتسخري الطاقات اليت تتيحها                                                                   وينبغي تضييق الفجوة الرقمية الفاصلة بني البلدان النامي        -  ٤٤
                                                                                      ُ                    تكنولوجـيات املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية عن طريق توفري ونقل التكنولوجيا بشروط ميسرة وُيتفق              

   .            ً                        وينبغي أيضاً تقدمي الدعم املايل والتقين  .             ً       ً  عليها اتفاقاً متبادالً

                                                    ً   مية من أجل البحث والتطوير يف التكنولوجيات اجلديدة، فضالً                                               وينبغي تقدمي الدعم الالزم إىل البلدان النا       -  ٤٥
   .                                                                        عن تطويع أو تقييم التكنولوجيات القائمة وتكييفها مع األوضاع اخلاصة بكل قطر

                                                                                               وينبغي إنشاء مراكز امتياز عاملية يف اجملاالت املتصلة مبكافحة التصحر يف البلدان النامية عن طريق التعاون  -  ٤٦
                                                               من النوع الرفيع وسبل افتراضية للبحث، ألغراض نشر املعرفة واالبتكار   "                جامعات افتراضية "    شاء        وميكن إن  .      الدويل

  .                      والتطبيقات التكنولوجية

        القدرات

                                                                                                    ينبغي تطوير وتعزيز القدرات التكنولوجية والعلمية والبحثية احمللية والوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية يف    -  ٤٧
   .                 ي األراضي والتصحر                            البلدان النامية املتأثرة بترد

                                                                                        وجيب التركيز على تعزيز معارف السكان األصليني للنهوض بقدرة كل أسرة على حتقيق اإلدارة املستدامة  -  ٤٨
  .                                 للموارد الطبيعية وحتسني أسباب العيش

                                تبادل املعلومات ونقل التكنولوجيا

                          فاعلة كاحلكومات واملنظمات                                                                           ينبغي إنشاء نظم للنشر وشبكات لتبادل املعلومات تضم كافة اجلهات ال           -  ٤٩
  .                                                                   احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية واجملتمعات احمللية واملؤسسات العلمية

                                                                                               وينبغي هتيئة بيئة دولية دينامية ومتكينية تدعم التعاون الدويل يف جماالت عمليات نقل التكنولوجيا املالئمة  -  ٥٠
  .                              ة وتقاسم اخلربات وتبادل املعلومات                                             والفعالة من حيث التكلفة للنهوض بالدراية الفني

                       شبكات الربامج املواضيعية /               التعاون اإلقليمي

                                                                                                  ينـبغي تعزيز التعاون بني اجلنوب واجلنوب، وبني الشمال واجلنوب وكذلك التعاون الثالثي يف جماالت                -  ٥١
               الل وضع ترتيبات                                      وينبغي تعزيز التعاون اإلقليمي من خ      .                                                       االسـتثمار والـتجارة والتكنولوجيا والبحث والتطوير      

                                                                                                   دون إقليمـية، والنهوض بالتعاون بني املؤسسات الوطنية واملؤسسات اإلقليمية ودعم وتيسري ترتيبات              /         إقليمـية 
   .                            التعاون اإلقليمي عند االقتضاء
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                                                                                        وينبغي جلميع األطراف بذل جهود متجددة لتنشيط املؤسسات التقنية هبدف تعزيز الربط الشبكي يف إطار  -  ٥٢
   .                                                                 ً      ستغالل العالقات القائمة مع شبكات الربامج املواضيعية ذات الصلة استغالالً أفضل           االتفاقية وا

                                                          ً       ً                                   وميـثل دور اللجـنة االسـتباقي وكذلك شبكات الربامج املواضيعية عامالً ضرورياً لنقل التكنولوجيا                -  ٥٣
   .                                                                         واملعارف والدراية الفنية من املستويني الدويل واإلقليمي إىل املستويني الوطين واحمللي

                                                                                             ومثة حاجة إىل تعزيز الشبكة املواضيعية اإلقليمية خلطط العمل اإلقليمية كوسيلة لتشجيع التعاون اإلقليمي  -  ٥٤
   .                                                  يف جمال التكنولوجيات املالئمة وتبادل املعلومات العلمية

              املعارف املتاحة

           والواقع أن   .              املعارف املتاحة                                                                    ينبغي أن تتناول توجهات التعاون العلمي والتقين يف املستقبل مسألة استغالل  -  ٥٥
                                                                                        ً           النتائج اليت متخض عنها القدر الكبري من البحوث اليت أجريت يف العقود املاضية بشأن التصحر، وحتديداً يف السياق 
                                                                                                            األورويب، مبـا يف ذلك بيانات املستوى األساسي، ونظم املعلومات اجلغرافية، والتحليل املواضيعي أو الدراسات               

        ً                                                                                الشي نظراً لعدم وجود نظام سليم حلفظ هذه النتائج أو آلية لنقل املعارف املتراكمة إىل                                     القطاعـية، معرضـة للت    
  .                                                                   اجلهات املسؤولة عن عملية اختاذ القرارات املتعلقة بإدارة املوارد الطبيعية



ICCD/COP(8)/CST/4 
Page 17 

 املرفق الثاين

                              ً                          البلدان األطراف اليت عينت مراسال  يعىن بالعلم والتكنولوجيا، 
 ٢٠٠٧أبريل / نيسان٣٠بتاريخ 

        إثيوبيا       غابون
          إندونيسيا       غينيا

         أوروغواي                 غينيا االستوائية
       أوغندا         بيساو-      غينيا 
  )         اإلسالمية-        مجهورية (      إيران        فرنسا
        الربازيل        الفلبني
        بربادوس   )١ (     فلسطني

               بروين دار السالم           قريغيزستان
    بنن           كازاخستان
      بوتان          الكامريون

  و س          بوركينا فا      كندا
       بولندا    ار        كوت ديفو
    بريو          كولومبيا
       بيالروس       التفيا
     توغو        ليسوتو
     تونس     مايل

                  اجلمهورية التشيكية        مدغشقر
                     مجهورية ترتانيا املتحدة     مصر

                     اجلمهورية الدومينيكية       املغرب
                          مجهورية الكونغو الدميقراطية      مالوي
                             مجهورية الو الدميقراطية الشعبية       ملديف

               مجهورية مولدوفا      ودية                   اململكة العربية السع
            الرأس األخضر         منغوليا
       زامبيا        ميامنار
         سري النكا        النيجر
         سلوفاكيا        نيجرييا
        السنغال      نيوي
       سويسرا      اهلند

     شيلي         هنغاريا
     الصني         اليابان

          طاجيكستان  
----- 

                                                      

  .             هلا صفة املراقب  ) ١ (


