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  العلم والتكنولوجياة نجل
  الدورة االستثنائية األوىل

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٦- ٣اسطنبول، 

   املؤقت من جدول األعمال٦البند 
  د تقرير جلنة العلم والتكنولوجيااعتما

تقرير جلنة العلم والتكنولوجيـا عـن أعمـال دورهتـا           
   ٦ إىل   ٣االستثنائية األوىل، املعقودة يف اسطنبول يف الفترة        

  ٢٠٠٨نوفمرب /                  تشرين الثاين
  إضافة

املشورة املقدمة من جلنة العلـم والتكنولوجيـا إىل جلنـة           
فاقية بشأن أفضل الطرق لقياس التقدم      استعراض تنفيذ االت  

 من اخلطة ٣ و٢ و١احملرز يف تنفيذ األهداف االستراتيجية     
ــشر  ــسنوات الع ــتراتيجيني لل ــل االس ــار العم   وإط

   تنفيذ االتفاقيةمن أجل تعزيز                
جيا إسداء املشورة   ، إىل جلنة العلم والتكنولو    ٨- م أ /٣طلبت الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف، يف مقررها          - ١

يف إطار املناقشة اليت ستجريها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن تقدمي التقارير إىل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف 
 من اخلطـة وإطـار العمـل        ٣ و ٢ و ١  االستراتيجية طرق لقياس التقدم احملرز يف تنفيذ األهداف      الأفضل  بشأن  

تنفيذ االتفاقية، استناداً إىل أمور منها مداوالت ونتـائج الـدورة            أجل تعزيز    مناالستراتيجيني للسنوات العشر    
وعمالً هبذا املقرر، نظرت جلنة العلم والتكنولوجيا أثناء دورهتـا االسـتثنائية            . التاسعة للجنة العلم والتكنولوجيا   

، وحددت العناصر التالية    ٢٠٠٨ نوفمرب/ تشرين الثاين  ٥األوىل هذه املعقودة يف اسطنبول بتركيا يف هذا البند يف           
ومتثل هذه العناصر العمل اجلاري وستشكل     . إلدراجها يف املشورة اليت سُتسدى إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية         

  .األساس للوثيقة اليت ستعدها جلنة العلم والتكنولوجيا لكي تنظر فيها اللجنة يف دورهتا التاسعة
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  :ة العلم والتكنولوجيا باآليتجلنتنصح يف أداء هذه املهمة، و  -٢

  : اختيار جمموعة دنيا من املؤشرات تأخذ يف االعتبار  )أ(  

  املؤشرات الرئيسية السبعة السابق حتديدها يف االستراتيجية؛  ‘١‘  

املؤشرات املناسبة املطبقة بالفعل يف إطار االتفاقية على الُصعد الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية        ‘٢‘
 واملؤشرات القائمة املستمدة من اتفاقيات ريو الشقيقة، وورقات استراتيجية احلد من            والعاملية؛

الفقر، واألهداف اإلمنائية لأللفية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة،            
  ومنظمة األغذية والزراعة ومرفق البيئة العاملية؛

  وبساطتها وتطبيقها وفعالية تكلفتها عند شىت املستويات؛إمكانية قياسها والعول عليها   ‘٣‘  

جلنة املقررات السابقة ذات الصلة اليت اختذها مؤمتر األطراف والتقارير ذات الصلة الصادرة عن                ‘٤‘
  العلم والتكنولوجيا؛

  .الظروف واالحتياجات اخلاصة للبلدان النامية  ‘٥‘  

  :عة دنيا خمتارة من املؤشرات مع مراعاةوضع معايري وخطوط أساس الستخدامها مقترنة مبجمو  )ب(  

  إمكانية استخدام بيانات افتراضية والركون إىل االستقراء عند شىت املستويات؛  ‘١‘  

  .قدرات البلدان على مجع البيانات املناسبة املطلوبة ورصدها وحتليلها  ‘٢‘  

قدرات الدعم العلمي والتقين من خالل شراكات تشمل التعاون بـني الـشمال       توفري ومؤازرة     )ج(  
  .واجلنوب وبني اجلنوب واجلنوب حسب االقتضاء

تنسيق أساليب مجع رصد وحتليل البيانات املناسبة املفروضة الستخدامها مع اجملموعة الدنيا من               )د(  
  .سب االقتضاءاملؤشرات، وحتديد وتصحيح أية ثغرات موجودة يف املعلومات ح

احلاجة إىل تقوية الربط الشبكي بني املؤسسات واملنظمات املناسبة وفيما بينها لضمان االستفادة      )ه(  
  .من البيانات واملعلومات املتاحة

جلنة العلم والتكنولوجيا من مكتبها العمل أثناء الفترة الفاصلة بني الدورتني وبلـورة هـذه               وقد طلبت     - ٣
تفصيل، بغية توفري املشورة امللموسة الالزمة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية أثناء الدورة التاسعة العناصر مبزيد من ال

  .ملؤمتر األطراف
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ولذا تقترح جلنة العلم والتكنولوجيا اختاذ اخلطوات امللموسة اإلضافية التالية إلسداء مزيد من املشورة يف                - ٤
نفيذ االتفاقية بشأن تقدمي التقارير إىل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف          إطار املناقشة اليت سُتجريها جلنة استعراض ت      

  : من االستراتيجية٣ و٢ و١عن أفضل طريقة لقياس التقدم احملرز يف تنفيذ األهداف االستراتيجية 

يقوم باختيار جمموعة دنيا من املؤشرات اليت تتبع املبادئ التوجيهية أعاله فريق            : خطوات فورية   )أ(  
خلرباء العلميني بتكليف من مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا مبسامهات من احتاد تسخري علم األراضي اجلافـة          من ا 

، الذي اُختري لتنظيم املؤمتر العلمي )Dryland Science for Development (DSD) consortium(ألغراض التنمية 
  إلقليمية املناسبة؛ومن العمليات ا بالدورة التاسعة ملؤمتر العلم والتكنولوجيا،

  :خطوات متوسطة األجل  )ب(

  االضطالع بأنشطة لبناء القدرات؛  ‘١‘

  .مواصلة حتسني وتنسيق عملية قياس التقدم احملرز بشأن تنفيذ األهداف االستراتيجية  ‘٢‘

 -  -  -  -  -  

 


