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 التوصيات شاماًل، العاملخص الُم

المشورة ارات لتقديم إلجراء المزيد من الُمناقشات بشأن أفضل الخيخصص نشئ الفريق العامل الُمُأ. 7

تقديم ل 0270عام  /يوليو منفي تموز ر / تدهور األراضي والجفافالتصُح مشاكل ركز علىُت التيالعلمية 

 ٠١ –م أ   /02قرر ا للُموفًقور، كافحة التصُحمم المتحدة لُمقترحات لتحسين المشورة العلمية في اتفاقية اأُلُم

 ؛ ؤتمر األطرافُمالصادر عن 

في دورتها ، م تتوصلم والتكنولوجيا لو، ألن اللجنة المعنية بالعلرُمقّرؤتمر األطراف هذا الُم صدرأ. 0

: إما )أ( استخدام العلميةبشأن اختيار واحد من أربعة خيارات للهيئات االستشارية ق إلى تواُف ،العاشرة

حددة، أو )ج( استخدام ُم ركز على موضوعاتالشبكات العلمية القائمة، أو )ب( إنشاء شبكة علمية جديدة ُت

فريق علمي حكومي دولي جديد معني  قائمة، أو )د( إنشاءالدولية الالحكومية علمية الستشارية االليات اآل

 باألراضي والُتربة؛  

في والتكنولوجيا، م ومكتب لجنة العل هاخصص، التي وضعاختصاصات الفريق العامل الُمتطلبت . 2

من شأنها والتي  ناسبَةكونات األكثر ُمح "الُماقترا،  0270براير شباط/ف 78و  71يومي الُمنعقد اجتماعه 

على والتي ُتركز ر كافحة التصُحُماألمم المتحدة لتكامل لتقديم المشورة العلمية التفاقية ل سيناريو ُمشّكأن ُت

، وقد "التصحرمكافحة  تفاقيةإلقليمي الاعاة النهج ارر / تدهور األراضي والجفاف، مع ُمالتصُح مشاكل

: )أ( الدور ، كالتاليتكامل للتحليلُمالهذا السيناريو لا مكوًن 77م والتكنولوجيا ومكتب لجنة العل جأدّر

كافحة تفاقية ُمال/ المجاالت المواضيعية األساسية وغير األساسية  صات؛ )ب( التخُصتكليفاتواألهداف وال

؛ )و( المعرفة غير توقعةالُم خرجاتاألنشطة والُمج وئات( النـعضوية؛ )هال، )د( الوضعر؛ )ج( التصُح

تحدة مم الُماأُلوجب اتفاقيات نشأة بُمالقائمة، بما فيها تلك الُم الشبكات/  اللجاناألكاديمية، )ز( التآزر مع 

رق وظيفية، )ك( ُطالرق ُطال؛ )ي( انونية وغيرها، )ط( آلية التنفيذالمالية والق تداعياتاألخرى؛ )ح( ال

التي  الخيارات األربعة شارتلعلوم والسياسات وعملية إعداد التقارير. في حين أااجهة و، وةكموالح

لهيئات االستشارية أنواع مختلفة من ا ىإل ةدورتها العاشر خاللم والتكنولوجيا واللجنة المعنية بالعلنظرتها 

 ة العلمية والعمليات التياالستشاري ةجميع خصائص الهيئُتغطي  اإلحدى عشرهذه المكونات  فإنالعلمية، 

كافحة اتفاقية ُم إلى سياساتالالمشورة العلمية ذات الصلة بكذلك المعارف العلمية وتوصيل من خاللها  يتم

 ؛المعنيينلى جميع أصحاب المصلحة المناطق، وإو رالتصُح

، أفضليتهالى ع خصص في عدد من الترتيبات البديلة لكل مكون واتفّقالفريق العامل الُم بعد أن نظر. 4

لجميع  ىثلم الترتيبات الُميُضالذي و ،تكاملُمالسيناريو الإمكانية تقسيم لألغراض التشغيلية  الفريق قرّر

  :كالتالي وحدات تتألف من ثالث وحدات أساسية هيإلى آلية  مكوناتال

 ، وأصحابيوالعلم يالسياس جتمعُمال وممثليقوم (، حيث SPI" )اتالعلوم والسياس واجهة" (أ )

ر كافحة التصُحتفاقية ُمالالعلمية والمعارف المعلومات وتوليف وإبالغ  ةناقشبُمالمصلحة اآلخرين، 

بشأن التصحر / تدهور األراضي والجفاف، وتحديد احتياجات  بالسياساتذات الصلة  مشورةوال

ضمان  ريقالفالذي اقترحه الُمدمج تصميم ال علىيجب و ،هذه المدخالتمن ر كافحة التصُحاتفاقية ُم

هيئات األمم لالتابعة لعلوم والسياسات افي واجهات  بوتيرة أسرع من تلك الحاليةاإلبالغ ث يحُد  أن

 المتحدة األخرى؛

عي واض مثليمع ُم وهاسيلتقي ممثل تيالو، (IGS) ستقلة غير الحكومية من العلماء""المجموعة الُم (ب )

 هذه المجموعة الُمستقلةفي  العلماء أعضاًء واجهة العلوم والسياسات، ويمكن أن يكونفي  اتالسياس

لتوفير  ةضروريالينتمون إلى جميع التخصصات أن كما يمكن الفردية  شهاداتهم العمليةعلى أساس 

ُيجريه الستعراض  اتقاريًرد المجموعة ّعُتتدهور األراضي والجفاف. والتصُحر ومعرفة شاملة عن 

ؤتمر إلى ُم بنفلها م والتكنولوجياولجنة العل على أن تقوم ياساتواجهة العلوم والسدم إلى ُقُتو، الُنظراء

ر التصُحدراسات شاملة لجميع  ستقلةقدمها المجموعة الُم، ويمكن أن تكون المشورة التي ُتاألطراف

لتقارير ُيجريه النظراء  الذي خارجيالستعراض اال ويجب أن يتأكدتدهور األراضي والجفاف، و

 ؛ذه المشورة وإمكانية الوثوق بهاه استقالليةمن  مجموعةال



ICCD/COP(11)/CST/3 

4  

التي من شأنها أن تجمع بين الشبكات العلمية و(، RSTHs" )مراكز العلوم والتكنولوجيا اإلقليمية" (ج )

ر لتجميع وتوليف المعارف اإلقليمية بشأن كافحة التصُحاتفاقية ُم منطقة من مناطقالقائمة في كل 

غ ذلك إلى الحكومات والهيئات األخرى في تلك ّلبأن ُيعلى تدهور األراضي والجفاف، ر والتصُح

مكن ُيكما  .ستقلة غير الحكومية من العلماءالمجموعة الُمو واجهة العلوم والسياساتكذلك ل، والمنطقة

بصفتهم المجموعة الُمستقلة غير الحكومية في  أعضاًء واكونأن ي راكزمهذه الشاركين في للعلماء الُم

تدهور األراضي ر وتعلقة بالتصُحالُمتحفيز نمو البحوث على ا أيًض زراكتلك الم وتعملالفردية. 

شاركة من ساهمات والطلبات والُمالتنسيق، وتسهيل الُمُسبل تحسين كذلك ، واوالجفاف في مناطقه

حدات قاعدة عريضة في جميع المناطق، الوآلية  راكزمال منح هذهويمكن أن ت. ُمتصاعدةخالل آليات 

القضايا الحقيقية وشواغل البلدان األعضاء من خالل ردود الفعل ب رفة تامةمععلى أن تبقيها و

 قدمها.ُتستمرة التي الُم

م واللجنة المعنية بالعل وقشت فيوحدات جوانب كل خيار من الخيارات األربعة التي ُنالتتضمن آلية . 5

كما ُيمكن  على حدة امنهكل  منأكبر فعالية ب تتمتعرجح أن والتكنولوجيا في دورتها العاشرة ولكن من الُم

ؤتمر األطراف(، وبالتالي وافقة ُمسنوات )في انتظار ُم سنتين إلى خمس تستغرق خالل فترةأن تبدأ عملها 

 -0228لتعزيز تنفيذ االتفاقية ) أعوام ٠١قرر لهما الُم يناالستراتيجيوإطار العمل دعم تنفيذ الخطة ُيمكنها 

 ؛ 0278( بحلول عام 0278

بناء اليسمح به التمويل، على سبيل المثال، من خالل )أ( وفًقا لما وحدات بطريقة تدريجية الذ يتنفكن مُي. 6

استخدام الشبكات ؛ )ب( السياساتوواجهة العلوم ر لتشكيل كافحة التصُحعلى المؤتمرات العلمية التفاقية ُم

مكن أن ُي، والتي لمجموعة المستقلةاشكل جوهر ُتلهذه المؤتمرات لنشئت لتقديم المشورة العلمية التي ُأ

 مراكز العلوم والتكنولوجيا اإلقليمية)ج( إنشاء  ؛كثير من العلماء اآلخرين من جميع أنحاء العالمينضم لها 

العلمية )د( بناء الروابط التعاونية للهيئات االستشارية  ؛ارها لتلبية احتياجات كل منطقةاختييتم بوتيرة 

ناخ، والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في تغير الُمة المعنية بالدولي ةحكوميال هيئةالقائمة، مثل ال

ر بين ساعد على زيادة التآُزا أن ُيمن شأنه أيًض هذاو، ةم اإليكولوجيُظال التنوع البيولوجي وخدمات الُنمج

 ؛ واتفاقية التنوع البيولوجي ناخلُمر، واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير اكافحة التصُحاتفاقية ُم

ؤتمر لجلب التوصيات الرئيسية التالية إلى ُملجنة العلوم والتكنولوجيا خصص الفريق العامل الُميدعو . 1

 ر:كافحة التصُحاألطراف لتحسين المشورة العلمية التفاقية ُم

 

 1التوصية 
 رصد وتحليل وتجميع المعلوماتقارنة وتكامل لُمينبغي تقديم المشورة العلمية من خالل سيناريو ُم

وعن  عن ذلكبسالسة واإلبالغ تدهور األراضي والجفاف ر والتصُحالعلمية بشأن  والمعارف

تنفيذ ب األطراف األخرى المعنيةجميع ر وكافحة التصُحاتفاقية ُمإلى بالسياسات  المشورة ذات الصلة

 االتفاقية.

 

 2التوصية 
 واجهةلية وحدات تتألف من ثالث وحدات أساسية هي:  "آبتكامل ُمالسيناريو لا حظىيجب أن ي

مراكز العلوم ستقلة غير الحكومية من العلماء"، و "مجموعة الُمال"و"؛ اتالعلوم والسياس

 (.ثالًثانظر الشكل في الفصل " )اوالتكنولوجيا اإلقليمية

 

 3التوصية 
 توصيلبين العلم والسياسة وضمان  الُمتبادل" لتسهيل الحوار اتالعلوم والسياس واجهةينبغي إنشاء "

بشأن تدهور األراضي والجفاف، مع األخذ بعين المتعلقة بالسياسات رف والمشورة االمعلومات والمع

 ر.كافحة التصُحؤتمرات العلمية التفاقية ُمة في الُمتبّعاالعتبار اإلجراءات الُم

 

 4التوصية 
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عمل من خالل لل"، بدعم من مؤتمر األطراف ستقلة من العلماءيجب إنشاء "مجموعة غير حكومية ُم

به  اموثوًق اكون مصدًرتجتمع العلمي على نطاق أوسع، لالتعاون مع الُمبم والتكنولوجيا، ووالعللجنة 

ر التصُحبشأن زة غير الُمنحارف والمشورة العلمية االمعلومات والمع توصيلو وتوليفلتحليل 

  تدهور األراضي والجفاف.و

 

 5التوصية 
الئمة ت لتكون ُممّم"، التي ُصمراكز العلوم والتكنولوجيا اإلقليمية"إنشاء غي تشجيع المناطق على ينب

ل المعلومات يوتوص فيولوتحليل وت بمقارنةأن تقوم مكن للظروف اإلقليمية الفردية، والتي ُي

 تدهور األراضي والجفاف للحكومات في المنطقة،و التصحر والمعارف اإلقليمية حول قضايا

العلوم  وواجهةاإلقليمية، و"المجموعة المستقلة غير الحكومية من العلماء" و " لحاوأصحاب المص

التسخير ينبغي أن يضمن ذلك و ،"اتالعلوم والسياس واجهةشاركة في "الُمكذلك "، واتوالسياس

تتصل  مشورة علميةساهمتها في توفير خبرات العلمية والتكنولوجية اإلقليمية لزيادة ُمالكامل لل

 بعين االعتبار. ، مع أخذ المعرفة غير األكاديميةقليم بعينهبالسياسة إل

 

 6لتوصية ا
االستفادة من الشبكات مع  وحدات بطريقة تدريجيةلية الآل المكونةثالث الوحدات الينبغي إنشاء 

تفاقية )مثل الاآلليات األخرى لر وكافحة التصُحالمؤتمرات العلمية التفاقية ُمكذلك العلمية القائمة، و

 أدناه(. 23الخبراء( )انظر الفقرة  قائمةو ،العلوم والتكنولوجياظراء ُن

 

 7التوصية 

سيناريو التقديم الدعم الفني والمالي المناسب بطريقة تدريجية لتحقيق تصميم وحدات ا أيًضينبغي 

.ها البعضوفيما بين مختلفةالوحدات المختلف الشراكات داخل  ُمراعاةمع ذلك تكامل، وُمال



ICCD/COP(11)/CST/3 

6  

 تكليف الخلفية وال -أواًل 

 عمل وإطارخطة  ٨ –/ م أ ٣رقم ره قّرُم، وبموجب في دورته الثامنة ؤتمر األطراف، اعتمد ُم0221في عام . 8

الهدف التشغيلي الثالث من ويتمثل  ،( )االستراتيجية(0278-0228سنوات لتعزيز تنفيذ االتفاقية ) 72لمدة  اناستراتيجي

ر / تدهور األراضي تعلقة بالتصُحعالمية في مجال المعرفة العلمية والتقنية الُملطة ُساالتفاقية صبح ُتأن " فيهذه الخطة 

؛والتخفيف من آثار الجفاف
1 

 

 هقرّرُمفي ؤتمر األطراف، ُممنها المسؤولية الرئيسية عن تحقيق هذا الهدف وطلب  م والتكنولوجياوعطيت لجنة العلُأ. 3

 ٌمراعاةصات مع التخُصُمتعددة  لدوليةاالعلمية المشورة  ن كيفية تنظيمعفي دورتيها المقبلتين  اء تقييًمإجرا"، ٩ -/م أ 78

تفق عليها للنظر في المشورة في عملية غرافي، والنظر في خيارات لتحديد قنوات ُمن الُجضرورة ضمان الشفافية والتواُز

؛ العاشرة لمؤتمر األطرافاالتفاقية "، وتقديم توصيات للنظر فيها في الدورة 
2

 

( إلكتروني ستقصاء)ا اا إلكترونًيتقييًم، ، بدعم من أمانة اتفاقية مكافحة التصحرلجنة العلوم والتكنولوجياأجرى مكتب . 72

أربعة خيارات بديلة  اإللكتروني ستقصاء. وشمل هذا االصاتالتخُصُمتعددة  دوليةالحول كيفية تنظيم المشورة العلمية 

، وذلك على النحو التالي: الدولية ُمتعددة التخُصصاتالمشورة العلمية لتنظيم 
3،

 
4

 

 الشبكات العلمية القائمة؛ توظيف (أ )

 حددة؛ُم عيضاركز على موإنشاء شبكة علمية جديدة ُت  (ب )

 استخدام اآلليات االستشارية العلمية الحكومية الدولية القائمة؛ (ج )

 .ي والُتربةفريق علمي حكومي دولي جديد معني باألراضإنشاء  (د )

 وحيث. ومع ذلك، اإللكتروني خالل الدورة العاشرة للجنة العلوم والتكنولوجيا ستقصاءالنتائج الرئيسية لال تم عرض. 77

ه قرّرؤتمر، بموجب ُمُمر الفقد قّرؤتمر األطراف، ُمل به وصيمإلى توافق في اآلراء بشأن الخيار الم تتوصل ل أن اللجنة

المشورة العلمية إلجراء المزيد من الُمناقشات بشأن أفضل الخيارات لتقديم  ص،خّصق عامل ُم، "إنشاء فري٠١-/ م أ ٠١

قليمي اإلنهج الراعاة ُمو ن اإلقليميالتواُز ُمراعاةمع ر / تدهور األراضي والجفاف، التصُحمشاكل ز على رّكُتالتي 

" مكافحة التصحراألمم المتحدة لالتفاقية 
5

الفريق العامل أسّس مكتب لجنة العلوم والتكنولوجيا  قدفر، رمقبهذا ال . وعماًل

التصحر /  مشاكل ركز علىالتي ُت المشورة العلميةإلجراء المزيد من الُمناقشات بشأن أفضل الخيارات لتقديم ص خّصالُم

 70 من الُمكونة الفريق العامل الُمخصص . )لالطالع على قائمة0270يوليو  تموز/ تدهور األراضي والجفاف في

 ؛ أدناه( ٠ رفقانظر الم، عضو

 م والتكنولوجيا في اجتماعهوجنة العللمكتب  اوافق عليه والتي ،صخّصالفريق العامل الُماختصاصات تتطلب . 70

0270فبراير شباط/ 78و  71يومي  الُمنعقد
6

ل سيناريو شّكمن شأنها أن ُتوالتي كونات األكثر مناسبة ح "الُماقترا، 

ر / تدهور األراضي والجفاف، مع على التصُحركز والتي ُتر كافحة التصُحمشورة العلمية التفاقية ُمتكامل لتقديم الُم

من الفريق العامل ب ّلالتي ُطوهذه المكونات، فيما يلي ومكافحة التصحر". األمم المتحدة ل التفاقية قليمياإلنهج الراعاة ُم

 :ةسابقال"مع مراعاة" الخيارات األربعة  "، وةاألولوي مكونات أخرى غير مرتبة حسب "بين  تهادراس صالُمخّص

 ؛تكليفاتالدور واألهداف وال (أ )

  
 .8 -م أ /2، المقرر ICCD/COP(8)/16/Add.1انظر   1

 .٩ -م أ /78المقرر  ، ICCD/COP(9)/18/Add.1انظر  2

3  ICCD/COP(10)/CST/MISC.1.  

4  ICCD/COP(11)/CST/INF.1.  

5   ICCD/COP(10)/31/Add.1 ، 72 -م أ /02المقرر  

    .<http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/CST/BMR_17-18Feb2012.pdf>الرابط التالي:  على فراوت، بون. ُم0270فبراير شباط/  78-71 المؤرخ م والتكنولوجيا،وتقرير اجتماع مكتب لجنة العل    6
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 تفاقية مكافحة التصحر؛الغير األساسية و األساسية / المجاالت المواضيعية صاتالتخُص (ب )

 ؛الوضع (ج )

 عضوية؛ال (د )

 ؛ توقعةالُم ج واألنشطة والمخرجاتئاتالن (ه )

 ؛ المعرفة غير األكاديمية (و )

 تحدة األخرى؛وجب اتفاقيات األمم الُمنشأة بُمالقائمة، بما فيها تلك الُمالشبكات /  اللجانالتآزر مع  (ز )

 المالية والقانونية وغيرها،  تداعياتال (ح )

 ؛ آلية التنفيذ (ط )

 وظيفية، الرق ُطال (ي )

 .العلوم والسياسات وعملية إعداد التقارير وواجهة ،ةكمورق الحُط (ك )

تذهب ، قطف م االستشاريةوعلى هيئة العل 72ربعة في الفقرة ألا اإللكتروني ستقصاءخيارات اال ُتركزفي حين . 72

 من خاللليات أبعد من ذلك في تحديد المالمح الرئيسية لجميع الهيئات والعم لما هو اإلحدى عشر األخرىكونات ُمال

  تكامل لتقديم المشورة العلمية.سيناريو ُم

الُمناقشات بشأن أفضل الخيارات لتقديم  صص إلجراء المزيد منأنشطة الفريق العامل المُخ -ثانًيا 

 ر / تدهور األراضي والجفافالمشورة العلمية التي ُترّكز على مشاكل التصُح

وانتخب  ،لمانيافي بون، أ 0270يوليو تموز/  27و  22اجتماعه األول يومي الفريق العامل الُمخصص  عقد. 74

لتحليل  أعضاءتتكون من  صغيرة ةفرقأن وثائق، وعّيللا نسًقا وُمقرًروُم اشارًكُم اورئيًس ام رئيًسُضي لتنسيقل افريًق

أدناه(٠ رفق)انظر الماإلحدى عشركل عنصر من العناصر 
7

الفريق مالًيا  سويسرا وجمهورية كوريا ودعمت ،

 ؛بادرة تشانج وونفي إطار ُم له ااجتماًع من أولاعتباًرا 

لى إشارة اإل اهذويتضمن  اإلحدى عشر،كونات ُملفصل ليل ُمتحلإلجراء األشهر الستة األولى  الفريقس كّر. 75

عمل  بشأنو ،ل بين العلوم والسياسات في اتفاقية مكافحة التصحرالتواُص بشأنعدد كبير من الدراسات التجريبية 

ر الحكومي والمنب ،(IPCCناخ )بتغير الُم ةالمعني ةالدولي ةالحكومي هيئةالقائمة، مثل ال يةلعلماالهيئات االستشارية 

عن البحوث  (، فضاًلIPBESظم اإليكولوجية )الُنخدمات الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي و

فريق تم توثيق جميع هذه البحوث في التقرير النهائي للول بين العلوم والسياسات. التواُص بشأنالعلمية الحديثة 

.ICCD/COP(11)/CST/INF.2الواردة في الوثيقة و ص العاملخّصالُم
8
األشهر  وركّز الفريق، خالل 

تلخص هذه الوثيقة و ،وحداتالمن خالل آلية  في مجملهتكامل ُمالسيناريو الكيفية تفعيل على  ،الخمسة المتبقية

 ؛وحداتالوتوصياتها لكل مكون وآللية  صخّصفريق العامل الُمالنتائج الرئيسية لل

عن طريق يتم ل في كثير من األحيان التواُصكان عظم أعماله عن بعد، وُمب صالفريق العامل الُمخّصقام . 76

كانون  77و 72ر في بون، يومي كافحة التصُحفي أمانة اتفاقية ُم نيخرآن ياجتماع عقّد، بينما إللكترونيالبريد ا

تقارير  ميقدفقد تم ت، الختصاصات الفريقا وفًقو. 0272أبريل نيسان/  22و  03ويومي  0270ديسمبر األول/

فبراير شباط/ 02و 0270 / أكتوبرتشرين األول 22م والتكنولوجيا في ومكتب لجنة العللمرحلية من الرئيس 

  
 <http://www.unccd.int/Lists/SiteDocument Library/science/Report on the first meeting of the AGSA.pdf: >على الرابط التاليفر اتو، بون. ُم0270 تموز/يوليو ٣٠-٣١ في ؤرخالُم ،الُمخّصص العامل فريقتقرير االجتماع األول لل  7

 ٠١٠٣ص، المخّص العامل للفريق للتقرير النهائي ICCD/COP(11)/CST/INF.2انظر   8
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 يةالتنفيذاتفاقية مكافحة التصحر  مرفقات، وإلى االجتماعات التحضيرية ل0272أبريل نسيان/ 77و 0272

/ نيسان 72كاريبي، وأوروبا الوسطى والشرقية( في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الوآسيا، و)أفريقيا، اإلقليمية 

 ؛ 0272مايو /يارآ 22م والتكنولوجيا في ومكتب لجنة العللالتقرير قبل النهائي الفريق م وقّد ،0272 أبريل

 ICCD / COP: )أ( هذه الوثيقة، كالتالي ت إليها المجموعة في ثالثة أجزاءيتم عرض النتائج التي توصّل. 71
(11) / CST / 3 ، ص استنتاجات الفريق لخُتالتي ، و0272يونيو ُحزيران/ نتصف في ُمالتي تم صياغتها النهائية

باللغة  ICCD / COP (11) / CST/INF.2تكامل؛ )ب( تقرير نهائي، في الوثيقة ُمالسيناريو لل هوتوصيات

 اعتمد عليه نصرل لكل ُعفّصُمالتحليل اللخص ُيو 0272يوليو  /في تموز تمت صياغته النهائيةاإلنجليزية فقط، 

مقترحاته، في صياغةالفريق 
9
على الموقع اإللكتروني  0272أغسطس أب/ تاح خالل دراسة عنصر، سُت 77)ج(  

سيتم عرض  هتوقع أن. ومن الُمكونكل ُمل ناظرُمفريق الالصف بالتفصيل تحليل تر، وكافحة التصُحالتفاقية ُم

 الحادي عشر؛ ؤتمر األطراف عات اإلقليمية قبل انعقاد ُمفي االجتما فريقالتوصيات النهائية لل

النتائج الرئيسية لعمل الفريق العامل الُمخصص إلجراء المزيد من الُمناقشات بشأن أفضل الخيارات  - اثالًث

 التي ُترّكز على مشاكل التصحر / تدهور األراضي والجفاف لتقديم المشورة العلمية

قدّمت مجموعة وافية من  لجنة العلوم والتكنولوجيا ها مكتباإلحدى عشر التي حدّد كوناتوجد الفريق أن الُم. 78

ن لجنة العلوم والتكنولوجيا من إبالغ المعلومات والمعرفة والمشورة العلمية الركائز لتصميم سيناريو ُمتكامل ُيمّك

ر. وبعد تقييم كافحة التصُحُمبشأن التصحر / تدهور األراضي والجفاف بسالسة إلى مؤتمر األطراف في اتفاقية 

أدناه ووصفها بالكامل في تقرير  رابًعافي الفصل  المزايا النسبية للترتيبات البديلة لكل مكون، والتي تم تلخيصها

الفريق النهائي
10

 الفريق ترتيبه المفضل؛  ، حدّد

لترتيبات الُمثلى لجميع ثم قسّم الفريق السيناريو الُمتكامل الناتج عن ذلك، والذي يُضم مجموعة من ا. 73

 :كالتالي ر الشكل أدناه(التخطيط )انُظأغراض المكونات، إلى ثالث وحدات أساسية لألغراض التشغيلية / 

ناقشة وتوليف وإبالغ المعلومات جتمع السياسي والعلمي بُممثلو الُم"واجهة العلوم والسياسات" حيث يقوم ُم (أ )

إلى اتفاقية ُمكافحة  ر / تدهور األراضي والجفافياسات التصُحسبوالمعارف العلمية والمشورة ذات الصلة \

 ؛ دخالتر من هذه الُمكافحة التصُحتحديد احتياجات اتفاقية ُمكذلك ، والتصُحر

 

  
 أعاله 8الحاشية ورد في كما   9

 أعاله. 8الحاشية ورد في كما   10
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ُمكافحة األمم المتحدة لدور آلية الوحدات في السيناريو الُمتكامل لتقديم المشورة العلمية في اتفاقية 

 التصُحر
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عي مثلي واضمع ُم وهامثلسيلتقي ُم التيقلة غير الحكومية من العلماء"، و"المجموعة الُمست (ب )

 الُمستقلة)ب((، ويتم اختيار أعضاء المجموعة  ٠٢في واجهة العلوم والسياسات )أنظر الفقرة  السياسات

صات الضرورية لتوفير معرفة شاملة أن ينتمون إلى جميع التخُصشهاداتهم الفردية وُيمكن على أساس 

عد المجموعة . وُتز(()رابًعا )و( و رابًعاالتصُحر وتدهور األراضي والجفاف )انظر الفصلين شاكل معن 

غير تكون تقاريًرا تحتوي على معلومات ومعارف ومشورة سياسية )ليست توجيهية بشأن السياسات( 

ورية بشأن خرجات تقارير التقييم الدمل ُمت، ويمكن أن تشستعراض يجريه الُنظراءالة وخضعت ُمنحاز

لواضعي السياسات، وتقارير خاصة، وتقييمات  عامةات لخّصر وتدهور األراضي والجفاف على ُمالتصُح

  (؛(ي)رابًعا عملية للنشر العام )انظر الفصل  وكتيباتحسب الطلب، وتقارير منهجية وتقنية، 

ات العلمية القائمة في كل والتي من شأنها أن تجمع بين الشبك"، مراكز العلوم والتكنولوجيا اإلقليمية" (ج )

ر وتدهور األراضي وتوليف المعارف اإلقليمية بشأن التصُحلمقارنة ر كافحة التصُحمنطقة من مناطق اتفاقية ُم

كومات والهيئات األخرى في تلك المنطقة لدعم تصميم وتنفيذ السياسات والجفاف، وأن ُتبلغ ذلك إلى: )أ( الُح

 أن يكون مكنُيكما  لسياسات والمجموعة الُمستقلة غير الحكومية من العلماءوالبرامج؛ و )ب( واجهة العلوم وا

أعضاًء في المجموعة الُمستقلة غير  مراكزساهمة في الزء من الشبكات والهيئات الُمُج العلماء الذين ُيشكّلون

ر وتدهور أيًضا بتحفيز نمو البحوث بشأن التصُح كزركل م الحكومية من العلماء بصفتهم الفردية. ويقوم

 ((.ك) رابًعااألراضي والجفاف في المنطقة، وتحسين تنسيق البحوث )انظر الفصل 

ترابطة الثالثة )الشكل أعاله( على: )أ( بين هذه الوحدات الُمالمتبادلة قات المعلومات والمعارف ساعد تدُفُت .02

ؤتمر األطراف عن السياسات إلى ُمق المعرفة العلمية والمشورة ذات الصلة بتخفيف القيود الحالية على تدُف

امت قطريق لجنة العلوم والتكنولوجيا وإلى المناطق؛ و )ب( تحسين النشر الدولي ألحدث نتائج البحوث التي 

األكفأ االستخدام  من أجلمكن تنفيذ آلية الوحدات بطريقة تدريجية ُيكما  .تحديدهاالمجموعة المستقلة والمناطق ب

 ية؛للموارد المالية والبشر

  تحليل شامل للمكونات اإلحدى عشر للسيناريو الُمتكامل -رابًعا 

  ُمقّدمة -أ

 ٠٠للسيناريو الُمتكامل الذي يتكون من  صلخص هذا القسم نتائج تحليل الفريق العامل الُمخّصُي .07

وراما بانالمكتب لجنة العلوم والتكنولوجيا، ويجب أن تتناسب هذه المكونات مًعا مثل  بتحديدهمقام مكون 

ر، ويقوم السيناريو كافحة التصُحجتمع العلمي واتفاقية ُمال بين الُمل الفّعلضمان التواُص وعلى النحو التالي

استرشاًدا بمجموعة من األهداف. وتأتي واجهة والُمتكامل باستيفاء دوًرا الزًما ضمن التكليفات الُمحددة، 

مجموعة من العلماء مع أمانة اتفاقية تجتمع نا وُه السيناريو الُمتكامل،هذا العلوم والسياسات في قلب 

نظمة، ر، والمكتب وأعضاء لجنة العلوم والتكنولوجيا، ضمن مجموعة من الطرق الُمكافحة التصُحُم

خرجات التي لتحديد احتياجات االتفاقية من المعلومات والمعارف والمشورة العلمية، واستعراض الُم

غطي العلماء، الذين ُت مجموعةغها استجابًة لهذه االحتياجات. وتمتلك ُيقدمها العلماء وتقييمها وإبال

تكليفات كذلك صات ذات الصلة والمجاالت المواضيعية، وضًعا قانونًيا خاًصا وعضويتهم جميع التخُص

خرجات مجموعة العلماء، والتي تشمل توليفات المعلومات والمعارف العلمية ج وُمنتائيتم إبالغ وخاصة. 

، والتي تستكملها المعرفة غير )ليست توجيهية بشأن السياسات(ة ذات الصلة بالسياسات والمشور

، والهيئات اإلقليمية لالتفاقية ؤتمر األطرافاألكاديمية، حسب االقتضاء، للجنة العلوم والتكنولوجيا، وُم

ر وغيرها من افحة التصُحكتحدة لُمتستفيد اتفاقية األمم الُمووغيرها من الجهات المعنية بتنفيذ االتفاقية. 

العلماء، من جهة،  العلوم والسياسات ومجموعة اتفاقيات األمم المتحدة من أوجه التآزر بين واجهة

، من جهة أخرى. وتوجد حاجة العلمية القائمةوالشبكات  والمنصات واللجانوالهيئات االستشارية العلمية 

مالية وقانونية  ختلفة، ويكون لذلك تداعياترقه الفنية الُمتكامل وُطُمالسيناريو الإلى وجود آلية تنفيذ لعمل 

 ر النظر فيها؛ كافحة التصُحأخرى، يجب على اتفاقية ُمتداعيات و

نظمة، والوضع وعناصر التكليفات من خالل البحوث التي رق الُمتم إبالغ تحليل الفريق العامل للُط .00

ل على أن فعالية إبالغ المعرفة العلمية لتي تُدجريت مؤخًرا في عملية واجهات العلوم والسياسات، واُأ
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ناك حوار نظمة. ويكون اإلبالغ أكثر فعالية عندما يكون ُهرق الُملواضعي السياسات تتأثر بشدة بالُط

ل على علم تام جتمع العلمي على نطاق أوسع، بحيث يصبح ُكبين واضعي السياسات والُم ُمتبادل

درات الطرف اآلخرباحتياجات وُق
11

قد حدّدت البحوث أيًضا تحواًل أخيًرا، على النطاقين العالمي ، و

تلعب فيه الجماعات غير  وهو النمط الذيالحوكمة،  ُيطّلق عليهوالوطني، إلى نمط جديد من اإلدارة 

الحكومية دوًرا أكثر بروًزا مما كانت عليه في الماضي
12

 .   

  الدور واألهداف -ب

نبغي أن يكون )أ( لتقييم وتوليف امل للسيناريو الُمتكامل يأن الدور الش الفريق العامل يقترح .02

تحديد الفجوات يعمل على ووأن يكون بمثابة مستودع لها لمعلومات والمعارف العلمية المتاحة ا

بالغ هذه إلر وتدهور األراضي والجفاف، و )ب( المعلوماتية والمعرفية في جميع جوانب التصُح

ات الصلة بالسياسات )ليست توجيهية بشأن السياسات( إلى لجنة العلوم والمشورة ذ ارفالمعلومات والمع

هذا الدور غياب  استيفاءتنفيذ االتفاقية. وسوف ُيصحح بوالتكنولوجيا وإلى جميع األطراف المعنية 

ؤتمر األطراف في دورته الخامسة التي أعترف بها ُمور كافحة التصُحالُمدخالت العلمية الكافية التفاقية ُم

 ٠١١٠عام في
13

تحدةمم الُمشتركة لأُل، واعترفت بها بعد ذلك وحدة التفتيش الُم
14

والعديد من الدراسات  

العلمية؛
15
 

16 

: )أ( تعزيز الحوار بين العلم والسياسة بحيث يتم ، كالتالييقترح الفريق العامل ستة أهداف لهذا الدور .04

األطراف األخرى المعنية بتنفيذ ت احتياجاإبالغ احتياجات واضعي السياسات من المعلومات وكذلك 

االتفاقية بوضوح للعلماء؛ )ب( إجراء تقييمات شاملة للتصُحر وتدهور األراضي والجفاف على أساس 

المعلومات والمعارف القائمة، وتحليل السيناريوهات المستقبلية ذات الصلة بالسياسات، وتنبيه األطراف 

والمعلومات  ارفؤسسة فكر ومستودع عالمي للمعبمثابة ُم إلى التطورات والقضايا الجديدة؛ )ج( العمل

غير األكاديمية التي يتم التحُقق  ارفر وتدهور األراضي والجفاف )بما في ذلك المعالعلمية بشأن التصُح

بادرات والشراكات البحثية لتوليد ونشر المعارف الجديدة على جميع منها علمًيا(؛ )د( تحفيز الُم

ير عالقات تعاونية مع الهيئات االستشارية العلمية الدولية األخرى؛ )و( توفير المستويات؛ )ه( تطو

 .ر وتدهور األراضي والجفاف على مستويات ُمختلفةناسبة لتقييم ورصد التصُحالتوجيه بشأن األدوات الًم

 ُطرق الحوكمة  -ج

التي وم الوحدات الثالث الُمقترحات التالية للُطرق التي تحُك ص بتقديميقوم الفريق العامل الُمخّص .05

 (:)ك( ابًعاريقترحها لتنفيذ السيناريو الُمتكامل )انظر الفصل 

كم واجهة العلوم والسياسات بين لجنة العلوم والتكنولوجيا والمجموعة الُمستقلة ُحفي ُمشاركة الينبغي  -أ 

ر )لمزيد من لتصُحكافحة اتعمل مع الدعم اإلداري ألمانة اتفاقية ُمعلى أن  غير الحكومية من العلماء

صنظر التقرير النهائي للفريق العامل الُمخّصالتفاصيل، ُا
17

(. وُيقرر مؤتمر األطراف تكليفاتها، 

بالعمل من خالل لجنة العلوم وذلك ووظائفها، وقواعدها، وتكوينها، ووضعها القانوني واختصاصاتها، 

مثل واحد عن المجموعة طراف وُمن األمثل واحد عوالتكنولوجيا، وُيمكن أن يشترك في رئاستها ُم

 المستقلة؛

  
11  D.W 8237-8286، ص (٠١١٣) ٠١١لد المج الوطنية للعلوم، األكاديمية. النقدية وغيرها، "نظم المعرفة من أجل التنمية المستدامة"، وقائع. 

12  R.A.W" ،661-650(، ص 7336) 44حكم دون حكومة"، الدراسات السياسية، المجلد ال: ةالجديد الحوكمة. رودس. 

13  ICCD/COP(5)/3/Add.2.   

 JIU/REP/2005/5. 0225ر. تحدة لمكافحة التصُحرة وأنشطة اتفاقية األمم الُم(. استعراض التنظيم واإلداجتان انتيججوأورتيز و .أعّدها إيفين فة، وحدة التفتيش المشتركة )األمم المتحد  14

 061-048(، ص 0223) 78 للتصحر"، مجلة البيئة والتنمية، المجلد ةالعالمي إلدارةسترينجر، "دور العلم في ا إل. سي.. باور وس  15

 422-472(، ص 0223) 02 دجّلالتصحر"، تدهور األراضي والتنمية، الُمرينجر، "دور العلم في تنفيذ االتفاقات البيئية الدولية: حالة ج. أ  16

 أعاله ٨كما ورد في الحاشية   17
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دعم اإلداري الدائم ومجلس وحدة صغيرة للمع وجود وذلك ، ستقلة نفسهام المجموعة الُمتحُكيجب أن  -ب 

يكون لها نظامها األساسي لكن ر، وكافحة التصُحالتفاقية ُم ضةفّوُم تكون المجموعةيجب أن وتنفيذي، 

مكن ُيولذي يتفق مع قوانين البلد الذي يستضيف وحدة دعمها. او ، بوصفها منظمة غير حكومية،الخاص

، من خالل االعتماد على أعضاء الشبكات العلمية القائمة والشبكات التي يتم على نطاق صغيرأن تبدأ 

ا، ويتوقف هذا على حجم تتطور تدريجًي ُثم تجميعها لتقديم المشورة للمؤتمرات العلمية السابقة لالتفاقية

 لوب منها ونطاقه؛العمل المط

ومن شأن  ،مراكز العلوم والتكنولوجيا اإلقليميةرق حوكمة ُطالمناطق نفسها قرر ينبغي أن ُت  -ج 

أن ُتنسق التفاعالت بين الشبكات العلمية اإلقليمية وواجهة العلوم والسياسات، والمجموعة  راكزهذه الم

دخالت من شأنه تمكين المجموعة من استقبال الُمهة نحو السياسات. وهذا ستقلة والهياكل اإلقليمية الموّجالُم

 وفر لها المعرفة والمشورة العالمية الموّلفة.من المناطق، في الوقت الذي ُت

  الوضع -د

 :بتقديم الُمقترحات التالية للوضع القانوني للوحدات الثالث صخّصيقوم الفريق العامل الُم .06

كافحة ؤتمرات العلمية التفاقية ُماعتباره شكل الُمواجهة العلوم والسياسات في  ذ وضعينبغي أن يأُخ (أ )

 ر؛التصُح

على وستقلة غير الحكومية من العلماء بوضع غير حكومي دولي. ينبغي أن تتمتع المجموعة الُم (ب )

كافحة التصحر من خالل واجهة العلوم الرغم من الحكم الذاتي التام، فإنه سيكون لها روابط باتفاقية ُم

ختلف ترتيبات الوضع ص ُموقد درس الفريق العامل الُمخّص ،وم والتكنولوجياوالسياسات ولجنة العل

ر للمعرفة كافحة التصُحص إلى أن وصول اتفاقية ُمنظمات غير الحكومية. وخّلالحكومي الدولي والُم

 من وجبها يعمل حالًيا مستشاروهاالعلمية غير ُمقّيد إلى حد كبير وفًقا للقواعد الحكومية الدولية التي بُم

 براء العلميين والتي من شأنها أن تعتمد على المجموعة الدولية غير الحكومية للحد من هذه القيود؛الُخ

وفًقا لالحتياجات  مراكز العلوم والتكنولوجيا اإلقليميةينبغي أن ُتقّرر المناطق نفسها بشأن وضع  (ج )

 اإلقليمية الُمحددة.

 التكليفات -هـ

 حتوى ومصدر كل تكليف لكل وحدة:قترحات التالية لُمص بتقديم الُمخّصيقوم الفريق العامل الُم. 01

ر، ويكون هذا التكليف كما كافحة التصُحينبغي أن تتلقى واجهة العلوم والسياسات تكليفها من اتفاقية ُم (أ )

( تلقي طلبات الحصول على المعلومات والمعرفة والمشورة من العملية الحكومية الدولية التفاقية ٠يلي: )

( إبالغ المجموعة المستقلة غير ٠ر )من خالل لجنة العلوم والتكنولوجيا( واالستجابة لها؛ )افحة التصُحكُم

ؤتمر األطراف للحصول على المعلومات، الحكومية من العلماء باحتياجات لجنة العلوم والتكنولوجيا وُم

( تحليل وتنسيق التقييمات ٣) والمعرفة والمشورة بحيث تتمكن المجموعة من االستجابة لهذه االحتياجات،

المشورة العلمية ذات الصلة بالسياسات للجنة العلوم ها مع العلمية من المجموعة المستقلة وإبالغ

( تحليل السيناريوهات ذات الصلة بالسياسات والمعلومات العلمية بانتظام، وكذلك تحليل ٤والتكنولوجيا، )

ر في العمل مع الهيئات االستشارية تطوير أوجه التآُز (٢أدوات ومنهجيات تدهور األراضي والجفاف؛ )

( والمنبر الحكومي IPCCر الُمناخ )العلمية الدولية القائمة، مثل: الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغُي

(، وبين IPBESظم اإليكولوجية )الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات الُن

واتفاقية ناخ ر الُمر، واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغُيكافحة التصُحالث )اتفاقية ُماتفاقيات ريو الث

ختلفة، بما في شاركة أنظمة المعرفة الُمد من أن ُم( التأُك٦(؛ ))ح( رابًعا( )انظر الفصل التنوع البيولوجي

 ظم المعرفة غير األكاديمية، حسب االقتضاء؛ذلك ُن
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( تلقي طلبات الحصول على المعلومات والمعارف من واجهة العلوم ٠ستقلة )مكن للمجموعة الُمُي (ب )

علوم بهتمة وكذلك من غيرها من األطراف الُم مراكز العلوم والتكنولوجيا اإلقليميةوالسياسات، ومن 

ر موثوق به لتحليل ( العمل بمثابة مصد٠ر وتدهور األراضي والجفاف واالستجابة لهذه الطلبات؛ )التصُح

( تحقيق نظرة عامة عالمية وإقليمية بشأن علوم ٣إبالغ المعلومات والمعارف العلمية؛ )وليف ووت

( قيام واضعي السياسات ٤ر وتدهور األراضي والجفاف والحفاظ علي هذه النظرة؛ )وتكنولوجيات التصُح

الالزمة لهم؛ وأصحاب المصلحة اآلخرين بتحديد ووضع أولويات للمعلومات العلمية األساسية والمعرفة 

( تحديد المعلومات ذات الصلة بالسياسات و الفجوات المعرفية على النطاقين العالمي واإلقليمي، ٢)

( تقييم، وتقويم وتوليف المعلومات والمعرفة العلمية ٦وتحديد الوسائل الالزمة لملء هذه الثغرات؛ )

ر التصُح والرصد المنتظم لوضع ُنظراءستعراض ُيجريه الال تخضعناسبة والتكنولوجية إلنتاج تقييمات ُم

غير المعرفة ُمراعاة ( ٧(، ))ي( رابًعا)انظر الفصل  اإقليمًيا وعالمًيتدهور األراضي والجفاف و

( نقل طلبات الحصول على ٨(، ))ط( رابًعا( )انظر الفصل ، على سبيل المثالاألكاديمية )التقليدية

، وتوفير مراكز العلوم والتكنولوجيا اإلقليميةمية إلى المعلومات والمعارف من مستوى السياسة العال

جتمعات الدولية واإلقليمية ( تنبيه الُم٩على طلبها؛ ) المعرفة العلمية إلى المستويات اإلقليمية، بناًء

من خالل بانتظام و تصلة بالتصحر وتدهور األراضي والجفافبالتطورات الجديدة والقضايا الناشئة الُم

 ؛ووسائل اإلعالمفة المختلالمحافل 

، ولكنها يمكن أن مراكز العلوم والتكنولوجيا اإلقليميةينبغي أن تقوم المناطق نفسها بتحديد تكليفات  (ج )

المنطقة بتحديد المعلومات  صلحة اآلخرين في( قيام واضعي السياسات وأصحاب الم٠تشمل ما يلي: )

( تحديد وسائل توليد المعلومات ٠لوية؛ )والمعارف العلمية األساسية الالزمة وترتيبها من حيث األو

نتظمة لدراسة االحتياجات وتحديد ( إجراء تقييمات ُم٣والمعارف الجديدة على الصعيد اإلقليمي، )

( العمل ٤تعلقة بالسياسات والفجوات المعرفية والمعلوماتية على المستويات اإلقليمية؛ )المعلومات الُم

ير الحكومية من العلماء لتناول واضعي السياسات للطلب العالمي ستقلة غباالشتراك مع المجموعة الُم

شاركة بنشاط في واجهة العلوم والسياسات من خالل ممثليها )انظر ( الُم٢؛ )ارفبشأن المعلومات والمع

ر هات الحالية للتصُحورصد الوضع القائم والتوُج ،شاملةونتظمة ( إجراء تقييمات ُم٦)أ((، ) 20الفقرة 

( ٧راضي والجفاف اإلقليمي )بما في ذلك الجوانب االجتماعية واالقتصادية والبيوفيزيائية(؛ )وتدهور األ

بالتطورات الجديدة والقضايا الناشئة الُمتصلة بالتصحر وتدهور تنبيه أصحاب المصلحة اإلقليميين 

 األراضي والجفاف بانتظام ومن خالل المحافل المختلفة ووسائل اإلعالم. 

 

ختلف الخيارات المطروحة لمصادر قترحات بعد تقييم ُمص بتقديم هذه الُمفريق العامل الُمخّصيقوم ال. 08

التكليفات. وُتظهر األبحاث األخيرة أن المصادر تحظى بنفس أهمية المحتوى، نظًرا ألنها ترتبط ارتباًطا 

 (؛ 00ساءلة )أنظر الفقرة وثًيقا بخطوط الُم

 

 ية األساسية والضرورية لالتفاقية التخُصصات والمجاالت المواضيع -و

صات األساسية وغير األساسية على النحو ص بعناية مسألة التخُصخّصمل الُماتناوّل الفريق الع. 03

صات وافق على أن الحد من نطاق المشورة العلمية لعدد قليل من التخُصن في اختصاصاته حيث ُيبّيالُم

ل صات الفردية أو تداُختخصصة في التخُصمجاالت البحثية الُمال)العلمية والمجاالت المواضيعية األساسية 

تكامل واقتصادي التكلفة . سيناريو ُموجود مكن أن يؤدي، من حيث المبدأ، إلى صات( ُيعدد من التخُص

العدد القليل من هذا ص لم يتمكن من العثور على أدلة بأن خّصومع ذلك، ومنذ أن الفريق العامل الُم

ر وتدهور األراضي والجفاف، فإنه يقترح أنه أن يوفر المعرفة الشاملة بشأن التصُحمكن صات ُيالتخُص

أن تشمل  مراكز العلوم والتكنولوجيا اإلقليميةينبغي على المجموعة المستقلة غير الحكومية من العلماء و

 صات الضرورية لضمان التغطية واسعة النطاق؛ عدًدا أكبر من التخُص
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صات من التخُص اًصتخُص 02من تتكون في الجدول أدناه قائمة أولية الُمخّصص مل ُيوفر الفريق العا. 22

ر المعرفة العلمية الشاملة التي تتطلبها بشأن كافحة التصُحاألساسية، والتي هي بحاجة إلعطاء اتفاقية ُم

ئي للفريق عقدة )لمزيد من المعلومات، أنظر التقرير النهار وتدهور األراضي والجفاف الُمظاهرة التصُح

صخّصالعامل الُم
18

أن تكون نقطة انطالق أيًضا درجة في الجدول (. ُيمكن للمجاالت المواضيعية الُم

كافحة بتكليفات اتفاقية ُم تتصل كل هذه التخُصصاتصات. لتركيز تدفقات المعرفة من هذه التخُص

ة في الهيئة الحكومية الدولية صات البارزمن خالل استكمال التخُصُتعزز تكامل، ور والسيناريو الُمالتصُح

( والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي IPCCر الُمناخ )المعنية بتغُي

شتركة، وال سّيما بادرات ُم( أوجه التآزر مع هذه الهيئات لتنفيذ ُمIPBESوخدمات النظم اإليكولوجية )

 في المناطق الجافة؛ 

نتيجة لدراسة عينتين كبيرتين من  درجة في الجدولت والمجاالت المواضيعية الُمصاالتخُصجاءت . 27

المجاالت كذلك صات مؤلفيها، ور" و "تدهور األراضي" وتحديد تخُصاألوراق العلمية بشأن "التصُح

 ا من أعضاءعضًو ٧٦٧,٠ها ية التي أفادنا بلحقول التخصصا وتضعتخصصة المعنية. عية الُماضيالمو

يعني أن كل من هذه التخصصات  من هذه التخصصات، مما 76 هؤالء األعضاء فيبراء االتفاقية قائمة ُخ

 ر.كافحة التصُحفي اتفاقية ُمعلى األقل من طرف واحد  ا""أساسًي اًصتخُص ُتعتبر بالفعل

  
 أعاله ٨كما ورد في الحاشية   18
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اضي ر وتدهور األرالقائمة األولية للتخُصصات العلمية والمجاالت المواضيعية األساسية للتصُح

 والجفاف

 صات العلمية األساسيةالتخُص

م الغالف الجوي، والبيولوجيا، ودراسات التنمية، والبيئة، واالقتصاد، وم اإلنسان، وعلوالهندسة الزراعية، وعل

م الغابات، والجغرافيا، والجيولوجيا، والهيدرولوجيا، وعلوم الثروة وواإلدارة البيئية، والعلوم البيئية، وعل

م وم االستشعار عن بعد، وعلووالطب، وعلوم النبات، والعلوم السياسية، وإدارة المراعي، وعل الحيوانية،

 .االجتماع ، وعلوم التربة وإدارة المياه وعلم الحيوان

 المجاالت المواضيعية

تلة لُك، والزراعة، والبياض، والتنوع البيولوجي، واالتكثيف الزراعيف، والتشجير، والتنمية الزراعية، والتكُي

ر والجفاف ناخ وإزالة الغابات والتصُحب الُممناخ وتقُلناخ، ووضع نماذج اُلر الُمالحيوية، وتنحية الكربون، وتغُي

ناخ، التدهور البيئي ر الُمبار والمرونة اإليكولوجية، والتنمية االقتصادية، وخدمات النظام اإليكولوجي، وتغُيوالُغ

تطرفة، واألسمدة، والفيضانات، واألمن الغذائي، سات البيئية والظواهر الُموتقييم األثر البيئي، وتحليل السيا

ر ر الغطاء األرضي، وتدهور األراضي واستعادة / استصالح األراضي، وتغُيوالحوكمة العالمية، والري، وتغُي

، وتغذية النبات، بل العيش، والهجرةم البيئة الطبيعية، وتحليل ُسوناخ األرضي، وعلاستخدام األراضي، ونظام الُم

وتحليل السياسات، والنمو السكاني، والفقر، وبيئة المراعي الطبيعية، وإدارة المراعي، وإعادة التحريج، وإعادة 

ف درة على التكُيح، وتحليل العلوم والسياسات، والترسيب، والُقالتأهيل والترميم، والجريان السطحي، والتمُل

ر الغطاء النباتي، وتدهور ستدامة، وتغُي، والتنمية الُمربةل الُتربة، وتآُكاالجتماعي، وحفظ التربة، وتدهور الت

 .الغطاء النباتي، والضعف/التأثر، وحفظ المياه، وإدارة المياه، ونوعية المياه، والموارد المائية

 

 العضوية -ز

 :ثضوية الوحدات الثالص بتقديم الُمقترحات التالية لُعخّصيقوم الفريق العامل الُم. 20

في اختصاصاتها إال أنها ينبغي أن تشمل أعضاء  واجهة العلوم والسياسات ضويةينبغي تحديد ُع    (أ )

من مكتب لجنة العلوم والتكنولوجيا؛ وعدد ُمختار من ُممثلي األطراف كما هو ُمتفق عليه من جانب ُمؤتمر 

والجفاف، مع ُمراعاة  ر وتدهور األراضيختصين في مجال الخبرة الفنية بشأن التصُحاألطراف والُم

)لمزيد  مراكز العلوم والتكنولوجيا اإلقليمية مثلين عنالتوازن اإلقليمي، وأعضاء المجموعة المستقلة، وُم

ر التقرير النهائي للمجموعة المستقلة(من المعلومات، انُظ
19
ما عنها ح رّشُتأن مكن لكل مجموعة إقليمية ُي .

)ب(  في مجال الخبرة؛ ختًصاُمحكومة يكون المثل عن سات: )أ( ُمشاركة في واجهة العلوم والسيايلي للُم

نظمات الحكومية الدولية نظمات األمم المتحدة والُممثل واحد من الشبكات العلمية اإلقليمية، وتكون ُمُم

نظمات غير الحكومية مؤهلة لحضور األخرى، واالتفاقيات البيئية، والهيئات االستشارية العلمية، والُم

واجهة  تقوم بها ةعالميمكن توجيه دعوة عتمدين، وُيُمبصفة مراقبين  واجهة العلوم والسياسات اتاجتماع

، بما في ذلك القطاع للُمساهمة ألطراف األخرى المعنية بتنفيذ االتفاقيةلرصة ُفال إلتاحة العلوم والسياسات

 الخاص؛

عتمد يجب أن ُتالفردية كما من بين العلماء بصفتهم ستقلة يجب أن يكون أعضاء المجموعة الُم (ب )

على شهاداتهم العلمية. وينبغي أن تتسم عملية اختيار العضوية بالشفافية، والسماح إلشراك بناًء عضويتهم 

 لوبة لإلبداءصات ذات الصلة والمجاالت المواضيعية المطومن جميع التخُص ،العلماء من جميع المناطق
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الدعوة  مكن توجيهر )مثل تلك المذكورة في الجدول أعاله(. وُيكافحة التصحالمعرفة األساسية التفاقية ُمب

مكن ستقلة بصفتهم الفردية. وُيالنضمام إلى المجموعة الُمإمكانية اببراء من جميع المناطق الخ علملضمان 

راض ستعال من إصدارات الُصحف الدولية الخاضعة من سجل حافل اأن تشمل معايير العضوية مزيًج

تحرير المجالت ، وعضوية هيئات يةالواقع اربكية، والتجتكاملة والتشاُر، والبحوث الُمُيجريه الُنظراء

ص خّصنظمات العلمية الرائدة، وقد وافق الفريق العامل الُمأو من مجالس إدارة الُم العلمية الرائدة دولًيا

الشبكات القائمة  على استخدام معايير العضوية السائدة في األوساط العلمية بعد فحص األدلة من: )أ(

( والمنبر IPCCوالهيئات االستشارية العلمية، مثل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير الُمناخ )

(، IPBESم اإليكولوجية )ُظالحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات الُن

 االتفاقية الحالية؛ مارسةالذي يكون أعضائه الرسميين من الحكومات، و )ب( ُم

ستقلة ممن لديهم الخبرة الالزمة إلعداد التقارير العاملة التابعة للمجموعة الُم يتم إنشاء األفرقة (ج )

يتم اختيار أعضاء هذه المجموعات العاملة على أساس الشهادات العلمية و ر،كافحة التصُحالتفاقية ُم

على أن  ر وتدهور األراضي والجفاف،ُحعترف بها في الموضوعات ذات الصلة بالتصوالخبرات الُم

 أن ُتمّثل كل منطقة من المناطق الخمس لالتفاقية على حد سواء؛ متوقعالمن  يكونو تكون ُممثلة إقليمًيا

ولكنها ينبغي أن أعضائها ومعايير العضوية بها  مراكز العلوم والتكنولوجيا اإلقليميةقرر ُتينبغي أن   (د )

ية )لمزيد من المعلومات، أنظر التقرير النهائي ين يتمتعون بخبرات عمّلتنظر في الباحثين النشطين الذ

صخّصللفريق العامل الُم
20

.) 

والمنصات والشبكات الحالية، بما في ذلك تلك الُمنشأة بموجب اتفاقيات  لجانر مع الاستغالل التآُز -ح

  األمم المتحدة األخرى

ر مع الهيئات من استغالل أوجه التآُز حدات الثالثتستفيد الوأن  صخّصالفريق العامل الُم يقترح. 22

 :العلمية األخرى

ستقلة غير الحكومية من العلماء، يجب والمجموعة الُم واجهة العلوم والسياسات بمجرد أن يتم تأسيس (أ )

األولوية لبناء صالت تعاونية مع هيئات االستشارية العلمية األخرى، مثل الهيئة الحكومية  إعطاء اعليهم

( والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع IPCCية المعنية بتغير الُمناخ )الدول

(، وإذا طلبت لجنة العلوم والتكنولوجيا، بتكليف من IPBESم اإليكولوجية )ُظالبيولوجي وخدمات الُن

ر تدهور األراضي بشأن العالقات بين التصُحالُنظراء  استعراض ٌيجريه مؤتمر األطراف، إجراء تقييمات

والتنوع البيولوجي وخدمات  ،ر وتدهور األراضي والجفافبين التصُحفيما ناخ، أو ر الُموالجفاف وتغُي

شترك لمثل هذه التقييمات بطريقة النظام اإليكولوجي، فإن الروابط التعاونية الناتجة قد تسمح بالتحضير الُم

تعزيز التعاون بين اتفاقيات ريو الثالث. وقد وافق الفريق مكن لهذه الروابط أيًضا اقتصادية التكلفة كما ُي

ستقلة غير حكومية من ومجموعة ُم واجهة للعلوم والسياسات ص على اقتراحه بإنشاءخّصالعامل الُم

لة، تم تلخيصها في تقريرها النهائيفّصبعد دراسة ُم لماءالُع
21

الهيئة الحكومية  درة، والذي أظهر عدم ُق

أو المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع  (IPCCبتغير الُمناخ )الدولية المعنية 

ر بالمعرفة الشاملة كافحة التصُحاتفاقية ُم تزويد ( علىIPBESم اإليكولوجية )ُظالبيولوجي وخدمات الُن

المحدود بين ل ن التداُخمن ناحية أخرى، نجد أر وتدهور األراضي والجفاف. وحتاجها بشأن التصُحتالتي 

 امتاًزُم ابرًرعطي ُمُيالعلمية  االستشارية نطاق المعرفة التي تم توليفها من جانب كل هيئة من الهيئات

   ر بينهما؛الستغالل التآُز

ر وتدهور األراضي والجفاف هتمة بقضايا التصُحيكون التعاون مع الشبكات الدولية األخرى الُم (ب )

اإللكتروني االستقصاءج وقد أدّرللطرفين. أيًضا ُمفيًدا 
22

مجموعة من هذا  81ر التفاقية مكافحة التصُح 
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الدولية، والمعاهد البحثية للشبكة العالمية لألراضي الجافة، والشراكة  DesertNetالنوع، بما فيها 

 والعرض العالمي العام لمناهج الصيانة والتكنولوجيات؛ ،ربةالعالمية للُت

على المعرفة الُمتراكمة لدى الشبكات العلمية  تكنولوجيا اإلقليميةمراكز العلوم والُيمكن أن تعتمد  (ج )

فيد واجهة العلوم والسياسات القائمة في كل منطقة لتجميع المعارف العلمية اإلقليمية والذي من شأنه أن ُي

 ستقلة غير الحكومية من العلماء، وواضعي السياسات في المنطقة. والمجموعة الُم

 ديميةالمعرفة غير األكا -ط

ن في اختصاصاته )لمزيد بّي، كما هو ُمبعناية ص المعرفة غير األكاديميةخّصالفريق العامل الُم درّس. 24

صخّصمن المعلومات، أنظر التقرير النهائي للفريق العامل الُم
23

دراسة تضمين  (، ويقترح ضرورة

وليفها وتقييمها وإعداد تقارير تتم  ارفمعلل ، وذلكعنصر المعارف التقليدية من المعرفة غير األكاديمية

واستخدامها لتعزيز العمل بشأن  ،في سيناريو التكامل بصورة منفصلة عن توثيق المعارف التقليدية بشأنها

 ص ما يلي:خّصتدهور األراضي والجفاف. ووفًقا لذلك، يقترح أيًضا الفريق العامل الُمور التصُح

المعارف حث النشط، وجمع وتوثيق ينبغي أن تستمر األطراف في مسؤوليتها في الب (أ )

من االتفاقية، ويمكن أن تكون مستودعاتهم  78تفق عليه في المادة ، على النحو الُمالتقليدية في بلدانها

ل الوطنية ممتازة في توفير المعارف التقليدية لدعم تنفيذ المشاريع داخل البلدان المعنية، وكذلك تسهيل تباُد

حاجة لوجود آليات أكثر فعالية لنقل المعارف التقليدية إلى عملية لك، ثمة األطراف. ومع ذالمعرفة بين 

 ل المعرفة بين البلدان؛وتباُد ،االتفاقية

ستقلة تطوير أساليب جديدة لدمج المعارف التقليدية مع المعارف ُتشجع المجموعة الُم ينبغي أن (ب )

كاديمية(، ويكون ذلك على سبيل المثال، من مع المعرفة األ غير األكاديميةالعلمية )وأكثر عموًما المعرفة 

 خالل إنشاء فريق عمل لهذا الغرض؛

وضًعا مثالًيا لتوفير الدعم العلمي الستخدام المعرفة  مراكز العلوم والتكنولوجيا اإلقليميةيتم وضع  (ج )

 .غير األكاديمية في المناطق

 توقعة وعملية إعداد التقاريرخرجات الُمالنتائج والُم -ي

 استعراض ستقلة ينبغي أن تنتج عن عمليةص أن نتائج المجموعة الُمخّصح الفريق العامل الُميقتر. 25

ستقلة إلى مجموعات عمل مواضيعية، على أن ، ويتم تقسيم المجموعة الُمُيجريه الُنظراءصارم  خارجي

ر بشأن التصُح حددة من المعرفة العلميةمجاالت ُمل توليفات موثوقةتكون كل مجموعة مسؤولة عن القيام ب

نتظمة عن تقييم تدهور وتدهور األراضي والجفاف. ويمكن أن تشمل هذه النتائج ما يلي: )أ( تقارير ُم

ستقل خالل فترات ستقلة بشكل ُمنتجها المجموعة الُملواضعي السياسات ُت عامةلخصات األراضي، مع ُم

لة عملية وأوراق فنية؛ )د( إصدارات وأد ،)ج( تقارير منهجية )ب( تقارير خاصة؛ ؛ يتم االتفاق عليها

ة من تقارير التقييم والتقارير الخاصة لكل منطقة على حدة، مع تقارير للتطبيق الخاص تستهدف خصّصُم

ب األطراف للقضايا القائمين على التخطيط، والمديرون البيئيون وما إلى ذلك؛ )ه( تقارير أخرى لدعم تأُه

جدول التقارير التي تطُلبها اتفاقية التقرير بشأن  ويتمى المتوسط، الناشئة من المدى القصير إلى المد

في اجتماعات واجهة العلوم والسياسات، ومع التي تدور ناقشات ُمخالل ال خرجاتكُمُمكافحة التصُحر 

طلب التقارير التي توجد حاجة أو مكتبها ب ؤتمر األطراف تكليف لجنة العلوم والتكنولوجيامكن لُمذلك، ُي

 تها التقديرية؛ ها ضمن موازنوالتي ُيمكن إصدار ،لها أكثر

بالشمولية والشفافية  قدر اإلمكان على أن تتسم عملية إعداد التقارير  صخّصيقترح الفريق العامل الُم. 26

يتم نقلها عن طريق لجنة العلوم والتكنولوجيا و ،أن ُتقّدم التقارير إلى اجتماعات واجهة العلوم والسياسات
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، خرين في اجتماعات واجهة العلوم والسياساتاآلشاركين ُمليتم إتاحة التقارير لكما  ؤتمر األطرافإلى ُم

الُمتبعة  مارسةجميع أصحاب المصلحة والجمهور العام على الموقع اإللكتروني لالتفاقية، ووفًقا للُمول

للتقارير إلى العلماء  واسعلل الفعال بين الوحدات الثالث النشر اويجب أن تضمن مسارات التواُص حالًيا،

 ؛ مراكز العلوم والتكنولوجيا اإلقليميةوأصحاب المصلحة في المناطق، فضاًل عن إشراك 

قترحات بعد دراسة أعمال الهيئة الحكومية الدولية ص على هذه الُمخّصوافق الفريق العامل الُم. 21

للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات (، ويجري التخطيط لبرنامج العمل IPCCالمعنية بتغير الُمناخ )

المعرفة العلمية  تقارير(، وتاريخ IPBESم اإليكولوجية )ُظفي مجال التنوع البيولوجي وخدمات الُن

 التفاقية مكافحة التصحر؛ 

 رق الوظيفيةآليات التنفيذ والُط -ك

كل جمع نفّذ من خالل آلية وحدات تأن السيناريو الُمتكامل ينبغي أن ُي صخّصالفريق العامل الُم يقترح. 28

 قترحاتها للمكونات الفردية إلى ثالث وحدات أساسية هي كالتالي: ُم

المعارف والمعلومات  ضمن توصيلبين العلوم والسياسة؛ وتل الحوار الُمتبادل التي ُتسّهو ،واجهة العلوم والسياسات (أ )

كافحة ي والجفاف؛ وتتلقى تكليفاتها من اتفاقية ُمر وتدهور األراضوالمشورة ذات الصلة بالسياسات بشأن التصُح

(، والمنبر IPCCالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير الُمناخ )ل من التآزر مع عم كاملًةر، وتستقيد استفادةً التصُح

يئات العلمية واله، (IPBESم اإليكولوجية )ُظالحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات الُن

 رفقمكتب لجنة العلوم والتكنولوجيا، في الم على طلب واالستشارية األخرى، ويتم توفير عينة من االختصاصات، بناًء

 الثاني؛

مثل مصدر موثوق به لتحليل وتجميع وتوصيل المعلومات ، والتي ُتغير الحكومية من الُعلماء ستقلةالمجموعة الُم (ب )

بوضع قانوني غير والتي تحظى ر وتدهور األراضي والجفاف؛ ة بشأن التصُحير الُمنحازغوالمعارف والمشورة العلمية 

صات الضرورية والالزمة لتوفير معرفة شاملة عن حكومي؛ وُتحكم ذاتًيا، وتتكون من أفراد العلماء من جميع التخُص

العلمية،  همافية على أساس شهاداتتدهور األراضي والجفاف، ويتم اختيار األعضاء باستخدام معايير عضوية تتسم بالشف

 ؛مراكز العلوم والتكنولوجيا اإلقليميةفي  شاركينالُم من جميع المناطق، بما في ذلك براءوتكون العضوية مفتوحة للُخ

جمع وتسعى لالتي يتم تصميمها بشكل يتناسب مع الظروف اإلقليمية الفردية، و، مراكز العلوم والتكنولوجيا اإلقليمية (ج )

شاركة في واجهة العلوم ر وتدهور األراضي والجفاف والُمتجميع وإبالغ المعارف اإلقليمية بشأن مشاكل التصُحوتحليل و

 والسياسات؛ 

ؤتمر ص ست خطوات أولية للتنفيذ للشروع في الوحدات الثالث بُمجرد أن ُيقرر ُميقترح الفريق العامل الُمخّص. 23

 األطراف إنشائها:

النطاق الحالي والوظائف  ُمراعاةؤتمر األطراف، مع وجب قرار من ُموالسياسات بُم يكون إنشاء واجهة العلوم (أ )

 ؤتمرات العلمية القائمة لالتفاقية؛الحالية للُم

ر، لتقييم وتقويم ستقلة غير حكومية من العلماء، ويتم اعتمادها في اتفاقية مكافحة التصُحيتم إنشاء مجموعة ُم (ب )

 التي ُتقّدمهااستجابًة للطلبات وذلك ، عداد تقارير الستعراض ُيجريه الُنظراءوجية وإوتوليف المعارف العلمية والتكنول

لماء الُعببدأ المجموعة المستقلة تويمكن أن  ،لجنة العلوم والتكنولوجيا، والتي تنتقل عن طريق واجهة العلوم والسياسات

لمية السابقة لالتفاقية، والعمل بالتعاون مع العلماء األساسيين في الشبكات العلمية التي أنتجت تقارير عن المؤتمرات الع

 ر وتدهور األراضي والجفاف؛بحوث فعالة في مجال التصُحأداء ب تقوم هتمة األخرى والتينظمات الُموالُم

 ستقلة؛نظمة الستضافة وحدة الدعم اإلداري التي من شأنها توفير التنسيق للمجموعة الُميتم اختيار ُم  (ج )

ووضعها  ، والهيئات اإلقليمية األخرى،مراكز العلوم والتكنولوجيا اإلقليميةالمناطق نفسها هيكل ينبغي أن ُتقرر  (د )

لتنسيق اإلقليمي وجود وحدة لقد ُتفضل بعض المناطق وللترتيبات القائمة.  ذي يختلفبالنظر للوضع ال ودستورها، وذلك
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على سبيل الخاصة بالعلوم والسياسات  هامن خالل واجهات ةمراكز العلوم والتكنولوجيا اإلقليميمكنها التواصل مع والتي ُي

ؤسسي لتنسيق شبكات البرامج المواضيعية وبرامج العمل ترغب مناطق أخرى في تعزيز الهيكل الُم المثال كما قد

ذه الجوانب لة بشأن هفّصقترحات ُموال يعتقد الفريق العامل الُمخّصص أن تقديم ُم يمية وبرامج العمل دون اإلقليمية،اإلقل

تعزيز و / أو التي تمتلكها لوحدات الالتأكيد على اإلمكانية الهائلة آللية تكليفه في  يفوق جزء من تكليفه ُيعتبراألخرى 

ناقشات ُيمكن أيًضا الفريق أن إجراء مزيد من الُم يعتقدر. ومع ذلك، كافحة التصُحساهمات المناطق في اتفاقية ُمتنشيط ُم

تفصيلية في التقرير النهائي للفريقأن يشمل الجوانب ال
24

 ؛ 

ستقلة غير ( واجهة العلوم والسياسات والمجموعة الُم٠تجاهين بين: )االل المعلومات في ُيمكن البدء في تباُد (ه )

ستقلة و ( المجموعة الُم٣) ؛مراكز العلوم والتكنولوجيا اإلقليمية( واجهة العلوم والسياسات و٠) ؛الحكومية من العلماء

ر مركزًيا آللية الوحدات، بما يتفق مع النهج اإلقليمي التفاقية هذا التآُزويكون  .لعلوم والتكنولوجيا اإلقليميةمراكز ا

ر وتدهور األراضي والجفاف وكذلك إشراك ر، ويمكن أن ُيعزز النشاط البحثي اإلقليمي في مجال التصُحكافحة التصُحُم

شأن هذه التبادالت في االتجاهين أن تقوم على الترتيبات اإلقليمية القائمة العلماء من المناطق في أعمال االتفاقية. ومن 

( توجيه المعرفة العلمية ٠بما يلي: ) مراكز العلوم والتكنولوجيا اإلقليميةلر، والسماح كافحة التصُحالتابعة التفاقية ُم

والهيئات اإلقليمية التفاقية  ،من العلماء ستقلة غير الحكوميةاإلقليمية إلى واجهة العلوم و السياسات، والمجموعة الُم

( االستفادة من التنفيذ اإلقليمي ذو الصلة بالمعرفة العالمية التي تم توليفها لواجهة العلوم ٠ر، و )كافحة التصُحُم

 ستقلة؛والسياسات والمجموعة الُم

ستقلة غير والمجموعة الُم تواجهة العلوم والسياسا تكامل بطريقة تدريجية، معُيمكن استحداث السيناريو الُم (و )

 ،0في المرحلة  أنشئت والتي مراكز العلوم والتكنولوجيا اإلقليمية، و7أنشئت في المرحلة  والتي الحكومية من العلماء

مكن لجميع الوحدات الثالث أن تقوم على المجموعات واالجتماعات القائمة، وهذا من شأنه أيًضا تمكين الدعم التقني وُي

  الئم ليتطور مع مرور الوقت.الي الُموالم

 رق فنية أولية لواجهة العلوم والسياسات: ستة ُط صالفريق العامل الُمخّص يقترح. 42

اجتماع، كل ؤتمر األطراف بشأن مرات اجتماع واجهة العلوم والسياسات ومدة يجب أن ُيقرر ُم (أ )

تقلة غير الحكومية من العلماء، سويتحمل مكتب لجنة العلوم والتكنولوجيا، باالشتراك مع المجموعة الُم

 ر، مسؤولية تنظيم تلك االجتماعات؛كافحة التصُحوبدعم من أمانة اتفاقية ُم

ستقلة غير الحكومية من العلماء، عند مكن أن يقترح مكتب لجنة العلوم والتكنولوجيا والمجموعة الُمُي (ب )

أن ستقبلية وعلوم والسياسات الُماجتماعهما في واجهة العلوم والسياسات، مواضيع الجتماعات واجهة ال

د طلبات المعرفة العلمية ا ألن ُيحّدرفعها إلى مؤتمر األطراف كما ُيمكن لمؤتمر األطراف أيًضيقوم ب

 لها إلى واجهة العلوم والسياسات؛ستقل وُيرسبشكل ُم

ي مكن أن ٌتعد واجهة العلوم والسياسات مشروع برنامج العمل المطلوب لتناول الموضوع الذُي (ج )

ُيمكن أن ُترسل واجهة العلوم والسياسات مشروع برنامج العمل و مؤتمر األطراف، تقترحه أو الذي يطلبه

 ؛عتمادهمن خالل لجنة العلوم والتكنولوجيا إلى مؤتمر األطراف )أو مكتب مؤتمر األطراف( ال

م والتكنولوجيا( بُمجرد اعتماد برنامج العمل، تقوم واجهة العلوم والسياسات )أو مكتب لجنة العلو (د )

 مراكز العلوم والتكنولوجيا اإلقليميةستقلة غير الحكومية من العلماء، وبإرسال طلب إلى المجموعة الُم

 وغيرها من الهيئات ذات الصلة بتنفيذ برنامج العمل؛

أي  النظر في ستقلة غير الحكومية من العلماءينبغي على واجهة العلوم والسياسات والمجموعة الُم  (ه )

النظر في لتنفيذ برنامج العمل، وكذلك  مراكز العلوم والتكنولوجيا اإلقليميةلمي وتقني تتطلبه دعم ع

 ر مع الهيئات االستشارية العلمية األخرى؛استغالل أوجه التآُز إمكانية

  
 أعاله ٨كما ورد في الحاشية   24
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ر العملية مع الهيئة ناسبة لتطوير أوجه التآُزتكون واجهة العلوم والسياسات بمثابة الساحة الُم (و )

والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال  ((IPCCناخ لدولية المعنية بتغير الُمالحكومية ا

، ومع األنشطة العلمية األخرى التفاقياتي ريو ((IPBESم اإليكولوجية ُظالتنوع البيولوجي وخدمات الُن

 مدى الطويل.على ال تقييم مشترك الستعراض ُيجريه الُنظراء، على سبيل المثال: إلجراء اآلخرتين

 ستقلة:ص خمس طرق وظيفية أولية للمجموعة الُم. يقترح الفريق العامل الُمخّص47

ر مكن تقسيمها إلى عدة مجموعات علمية وتكنولوجية، يغطي كل منها منطقة رئيسية لبحوث التصُحُي (أ )

 وتدهور األراضي والجفاف؛

إنشاء المجموعات استجابًة  يجب أن تكون عضوية هذه المجموعات محدودة النطاق والمدة، ويتم (ب )

للطلبات الُمقّدمة من مؤتمر األطراف عن طريق لجنة العلوم والتكنولوجيا، ومن الهيئات االستشارية 

 العلمية الدولية واإلقليمية األخرى؛

ت صاحددة أو عدد من التخُصصات ُمتخصصين في تخُصمكن أن تدعو مجموعات العمل الُمُي (ج )

مراكز العلوم والتكنولوجيا عضاء في دى الهيئات األء الذين يعملون ل)ويشمل ذلك العلما يتهاعضول

ستقلة ويتم وصف معايير اختيار أعضاء المجموعة الُم ل مع الشبكات العلمية القائمة،( والتواُصاإلقليمية

 )ز( أعاله؛ رابًعافي الفصل 

هة العلوم والسياسات وعن الفريق العامل وفًقا لما تطلبه واج اجتماعيتم تحديد توقيتات وعدد مرات  (د )

 طريق التمويل المتاح؛

ر في في خلق التآُز واجهة العلوم والسياساتو ،ؤتمر األطرافستقلة ُممكن أن تدعم المجموعة الُمُي (ه )

والمنبر الحكومي الدولي للعلوم  ،((IPCCناخ العمل مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير الُم

والهيئات العلمية األخرى  ،((IPBESم اإليكولوجية ُظبيولوجي وخدمات الُنوالسياسات في مجال التنوع ال

 من خالل االستجابة لطلبات الحصول على معلومات منهم.

  التداعيات القانونية والمالية -ل

أن واجهة العلوم والسياسات والمجموعة الُمستقلة غير الحكومية من  اختتم الفريق العامل الُمخصص. 40

مع نص االتفاقية والقرارات الالحقة من الناحية الوظيفية  قترح إنشائهما ستكونان متسقتانالُمالعلماء 

، ٠-م أ  ٠٢الُمقّرر )على سبيل المثال،  لتطبيق من الناحية القانونيةقابلية اؤتمر األطراف. ويعني هذا لُم

ائمة ضمن اإلطار القانوني كهيئة د واجهة العلوم والسياسات إنشاءؤتمر األطراف ب(. ويقوم ُم72الفقرة 

من  2الفقرة  04 )ج( والمادة0، الفقرة 00كم بموجب المادة ُح يرد بشأنهاالتي ور، كافحة التصُحالتفاقية ُم

 ؛ ٠-/ م أ٠٧راءات المنصوص عليها في الُمقّرر اإلجمن خالل  ا التنسيقوأيًضاالتفاقية 

حيث قد ترغب المناطق  لعلوم والتكنولوجيا اإلقليميةمراكز اقد تختلف الترتيبات القانونية والمالية ل. 42

في تنظيم هيئاتها العلمية االستشارية وكذلك واجهات العلوم والسياسات التابعة، والحفاظ عليهما، لها 

مراكز العلوم والتكنولوجيا بطرق مختلفة ووفًقا لمواضيع واحتياجات اإلقليمية ُمحددة. ومع ذلك، يمكن ل

عملية تطوير اآلليات المالية من خالل العناصر اإلقليمية والتآُزر القائم مع الوحدات تسهيل  اإلقليمية

 ق الموارد؛ األخرى، وذلك لضمان استمرار تدُف

/م أ ٠من النظام الداخلي لُمؤتمر األطراف )الُمقّرر  75يقترح الفريق العامل الُمخّصص، وفًقا للمادة . 44

على إنشاء السيناريو الُمتكامل الُمقتّرح في هذه الوثيقة، فإنه ينبغي أن  (، أنه إذا وافق مؤتمر األطراف٠ -

يطلب من األمانة أن ترفع تقاريًرا للجنة العلوم والتكنولوجيا بشأن المسائل اإلدارية والمسائل الُمتعلقة 

 بالموازنة )اإللزامية والطوعية( والُمتعلقة بسير عمل السيناريو الُمتكامل؛ 
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ريق العامل الُمخّصص ُمكونات الموازنة الرئيسية الالزمة لُحسن سير العمل في السيناريو حدّد الف. 45

الُمتكامل، وناقّش سيناريوهات الموازنة الُممكنة، على أساس البيانات الموجودة والتي تم الحصول عليها 

نهما في التقرير من هيئات اتفاقية ُمكافحة التصُحر وغيرها من الهيئات األخرى. وقد تم تضمين كل م

النهائي للفريق العامل الُمخّصص
25

حددة ينبغي أن ُمالتوجيهات الصدور يعتقد أن  الفريقومع ذلك، فإن  ،

ؤتمر األطراف ُمُمقّرر األولي، وكذلك  تكامل وبرنامج عملهُمالسيناريو الالموافقة على صدور نتظر ي

مراكز و ،الُمستقلة غير الحكومية من العلماء والمجموعة، واجهة العلوم والسياساتفي  للدخول التدريجي

 ؛ العلوم والتكنولوجيا اإلقليمية

، بشأن 72و 1 ينت، الفقر٠-م أ/٠٢لذلك، يقترح الفريق العامل الُمخّصص أيًضا، ووفًقا للُمقّرر . 46

ؤتمر إلى ُمبرنامج العمل األولي قدم على اللجنة أن ت ينبغيوم والتكنولوجيا، أنه العل تكليفات لجنة

شمل تقديرات بشأن لذي سوف ي، واحقتّرتكامل الُمُمالسيناريو لعليه فيما يتعلق با األطراف للموافقة

 ؛لية المترتبة على الوحدات الثالثالما التداعيات

يقترح كذلك الفريق العامل الُمخّصص أن يتقدم ُمؤتمر األطراف بدعوة إلى األطراف، والُمنظمات . 41

والقطاع الخاص، والُمنظمات غير الحكومية، وكذلك الجهات المانحة األخرى لتقديم الحكومية الدولية، 

ُمساهماتها للصندوق التكميلي والصندوق الخاص اللذان أنشأتهما اتفاقية ُمكافحة التصُحر، وذلك من أجل 

 تحقيق التشغيل السليم للسيناريو الُمتكامل؛ 

  االستنتاجات -خامًسا  

للُمكوّنات اإلحدى عشرة التي تم تحديدها في  اختصاصاته  ريق العامل الُمخّصصالف تحليل أسفّر. 44

عن اقتراح لسيناريو ُمتكامل جديد للمشورة العلمية، والذي ُيمكن تنفيذه من خالل آلية وحدات تتألف من 

مجموعة ُمستقلة غير حكومية من "و"، (SPI)ثالث وحدات أساسية هي: "واجهة للعلوم والسياسات

 ؛ (RSTHs) "" و"مراكز للعلوم والتكنولوجيا اإلقليمية (IGS)لماءالع

تتضمن آلية الوحدات جوانب كل خيار من الخيارات األربعة التي ُنوقشت في اللجنة المعنية بالعلوم . 44

والتكنولوجيا في دورتها العاشرة ولكن من الُمرجح أن تتمتع بفعالية أكبر من كل منها على حدة، وبما 

الخيارات قد أشارت إلى أنواع مختلفة من الهيئات االستشارية العلمية، فإن اقتراح الفريق  أن هذه

العامل الُمخّصص ُيغطي جميع خصائص الهيئة االستشارية العلمية والعمليات التي يتم من خاللها 

التصُحر  توصيل المعارف العلمية وكذلك المشورة العلمية ذات الصلة بالسياسات إلى اتفاقية ُمكافحة

 والمناطق، وإلى جميع أصحاب المصلحة المعنيين؛

آلية الوحدات بست مزايا: األولى، أنها ُيمكن تنفيذها بطريقة تدريجية، من خالل البدء في تحظى . 55

طقة منالسماح لكل  ، ومن ثّموالمجموعة الُمستقلة غير الحكومية من العلماء ،واجهة العلوم والسياسات

رعة ا الخاصة، وبالُسلمواصفاته اإلقليمية طبُقا والتكنولوجياكًزا خاَصا بها للعلوم مرتصميم وإنشاء ب

المؤتمرات  االستفادة منمكن ا ألنه ُيمن حيث الهيكل، نظًر ة، هي التطورلثانيالتي تراها. والميزة ا

. وهذا المشورة لها أنشئت بالفعل لتقديم ر والشبكات العلمية القائمة التيكافحة التصُحالعلمية التفاقية ُم

ما بالنظر إلى التوقعات االقتصادية العالمية ال سّيوهم التطور، وهو أمر ُما للتمويل بسوف يسمح أيُض

مجموعة من خالل دمج تكون ، والميزة الثالثةنظمات جديدة كبيرة. إنشاء ُمظ الجهات المانحة في وتحُف

سيعمل على ضمان  خارجي ُيجريه الُنظراء مماغير حكومية من العلماء مع إجراءات استعراض ستقلة ُم

أعلى مستويات ب مصداقية وغير ُمنحازة وتتمتععلمية ذات ر تتلقى معرفة كافحة التصُحأن اتفاقية ُم

الطريقة التي د على احتياجات المناطق وتشملها بالكامل، بشّدُتها فهي أن، أما الميزة الرابعةالجودة. 

سات داخل كل منطقة وتسهيل التقاط ل بين العلوم والسياالعلمي والتواُصالنشاط أيًضا ز أن ُتعزينبغي 

ة مع الهيئات االستشارية سهل إقامة روابط تعاونية، هي أنها ُتالخامسوالميزة أشكال المعارف األخرى. 

لي (، والمنبر الحكومي الدوIPCCالقائمة، مثل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير الُمناخ )ية مالعل

  
 أعاله ٨كما ورد في الحاشية   25
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(، مما ُيزيد من IPBESللعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات الُنُظم اإليكولوجية )

ر بين زيادة التآُزُيساعد على ، واتفاقيات ريو الثالث ل بين العلوم والسياسات في جميعالتواُصفّعالية 

خالل  يلهتشغمكن ي ُيتكامل والذُمالسيناريو والميزة السادسة، هي الشكل الوحيد للاالتفاقيات ذاتها. 

ؤتمر األطراف(، وبالتالي تعزيز وافقة ُم)في انتظار ُم يستغرق سنتين إلى خمس سنوات إطار زمني

تنفيذ االتفاقية بحلول عام  لتعزيز سنوات 15والُمقّرر لهما وإطار العمل االستراتيجيانتنفيذ الخطة 

 ؛ 2514

ا إلى جنب مع االستنتاجات والُمقترحات الُمستمدة من هذا التحليل، نتائج التحليل المذكورة ُهنا، جنًب. 51

أعضائه يأتون من مناطق وخلفيات  على الرغم من أنهي رؤية ُتوافقية للفريق العامل الُمخّصص، 

 ، فإنهم يتمتعونعلماءمن الُمختلفة. وعلى الرغم من أن جميع أعضاء الفريق العامل الُمخّصص هم 

ل بين العلوم والسياسات في اتفاقية ُمكافحة التصُحر، من الخبرة العملية من التفاُعنطاق واسع بأيًضا 

على سبيل المثال، من خالل العاملين في مجموعات عمل الُمؤتمرات العلمية التفاقية مُكافحة التصُحر، 

لوم جنًبا إلى جنب مع الخبرة األكاديمية في مجال تحليل السياسات الدولية والتواُصل بين الع

تكامل التحليل الموضوعي للترتيبات البديلة للمكونات اإلحدى عشرة للسيناريو الُمولعّل والسياسات. 

عليه ذلك  الذي ينطويالهائل العمل وكذلك حجم لعلوم والسياسات لم يسبق له مثيل، للتواُصل بين ا

، دون ُمقابل، ل طواعيًةهذا العمالفريق بقام أعضاء وقد ا. فترة قصيرة جًد خاللتنفيذه  يجبوالذي 

تحسين لعملهم يحرصون على  يتميزون بالتفان الكامل وباإلضافة إلى عملهم الُمعتاد، ألنهم كلهم

في العلمية. وقد اعتمدوا  اتفاقية مكافحة التصحر على المعلومات والمعارف والمشورةحصول مستوى 

اإلنترنت ال يمكن خدمات أن ، على الرغم من نياإللكتروالبريد  لتواُصل من خاللعلى ا اكبيًراعتماًدا ذلك 

واصفات تقديم ُمالفريق، فإنه لم يستطع عمل ا لضيق الوقت المسموح به لنظًروا. دائًم االعتماد عليها

، وة المبادئ األساسية المعروضة ُهناالفريق يثق في ُق. ومع ذلك، فإن ُهنا للوحدات الثالث أكثر تفصياُل

لجنة العلوم ناقشات ُمة استفسارات أو طلبات استضاح قد تظهر أثناء أي الرد علىويُسر الفريق 

 والتكنولوجيا في دورتها الحادية عشر؛ 

يق العامل الُمخّصص بدعوة لجنة العلوم والتكنولوجيا لُمناقشة االستنتاجات والتوصيات يتوجه فر. 52

مكن أن ُي هه وتوصياُتأن استنتاجاُت الفريق في ؤتمر األطراف، ويثقالصادرة عنه ورفع توصياتها إلى ُم

ا، وتحسين حتاجها لزيادة فعاليتهالمعرفة العلمية التي تعلى  ركافحة التصُحاتفاقية ُم تضمن حصول

 علمية.ال ُسمعتها
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 المرفق الثاني

 ُمسّودة اختصاصات "واجهة العلوم والسياسات"

ب لطفقد ومع ذلك،  ،"اتالعلوم والسياس واجهةاختصاصات "مسؤولية تحديد ؤتمر األطراف ُميتولى   .7

إلجراء المزيد من الُمناقشات بشأن أفضل صص من الفريق العامل المخُّ مكتب لجنة العلوم والتكنولوجيا

أن يقوم  ر / تدهور األراضي والجفافالتصُحمشاكل كز على التي تُر المشورة العلميةالخيارات لتقديم 

مد هذه الُمسّودة على في الُمناقشات، وتعتكأساس الستخدامها إعداد ُمسّودة بهذه االختصاصات ب

 الفريق في الوثيقة السابقة النعقاد دورته؛ قترحات التي قدمهاالُم

ُتراعي التفاقية والحالية لظائف المؤتمرات العلمية ونطاق و هافي اعتبار اتالعلوم والسياس واجهةتأخذ  .0

ة إلى اتفاقية ادمالقلمؤتمرات بشأن التحسين فعاليتها عن طريق )أ( تحليل واقتراح موضوعات  هااتّعطُلت

 الالزم )ب ( توفير التوجيه ؛العلم والتكنولوجيالجنة من خالل  ، وذلكركافحة التصُحاألمم المتحدة لُم

، التوصيات الموجهة نحو السياساتعن كشف ل)ج( توفير التوجيه ل ؛لتنظيم هذه المؤتمرات القادمة

ستقلة ا "المجموعة الُموحدات والتي تضم أيًضالا من آلية ا أساسًيزًءُجواجهة العلوم والسياسات تكون و

 ؛اإلقليمية" التكنولوجياوم والعلمراكز غير الحكومية من العلماء"  و"

ؤتمر تحت إشراف ُمُمكافحة التصُحر وتعمل هيئة دائمة التفاقية واجهة العلوم والسياسات تكون  .2

 ؛ركافحة التصُحنوني التفاقية ُم( وضمن اإلطار القالجنة العلوم والتكنولوجيااألطراف )من خالل 

: )أ( أن ما يلي تكليفاتهذه التشمل ؤتمر األطراف. ومن ُم تتلقى واجهة العلوم والسياسات تكليفاتها .4

ومؤتمر  لجنة العلوم والتكنولوجيااحتياجات  المجموعة الُمستقلة غير الحكومية من العلماءتحيل إلى 

لهذه االحتياجات؛ )ب( تحليل  مجموعة من االستجابةالمكن حتى تترف ااألطراف للمعلومات والمع

)ج(  لجنة العلوم والتكنولوجيا؛قبل تقديمها إلى  تعلقة بالسياسةلتوصيات الُموتنسيق التقييمات العلمية وا

تعلقة تحليل السيناريوهات ذات الصلة بالسياسات والمعلومات العلمية واألدوات والمنهجيات الُم

ر العملية مع غيرها من الهيئات العلمية تطوير أوجه التآُز)د(  ؛ضي والجفافالتصحر / تدهور األراب

(، والمنبر IPCC) ناختغير الُمة المعنية بالدولي ةالحكومي هيئةال :لالقائمة، مث االستشارية الدولية

ة م اإليكولوجيُظالحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات الُن

(IPBES)ر تحدة اإلطارية بشأن تغُيكافحة التصحر، واتفاقية األمم الُمُماألمم المتحدة ل ، وبين اتفاقية

ختلفة، بما في ذلك نظم شارك أنظمة المعرفة الُمضمان أن ُت)ه(  ؛واتفاقية التنوع البيولوجي ناخالُم

 ؛فة غير األكاديمية، حسب االقتضاءالمعر

عدد مختار من وم والتكنولوجيا؛ والعل لجنة : أعضاء مكتبواجهة العلوم والسياسات عضوية تشمل .5

قضايا تدهور األراضي والجفاف، مع مراعاة التوازن اإلقليمي؛ ل ة في مجاختّصالُمطراف مثلي األُم

مراكز العلوم والتكنولوجيا ، وممثلين عن المجموعة الُمستقلة غير الحكومية من العلماءأعضاء و

عن مثل : )أ( ُمواجهة العلوم والسياساتللمشاركة في  ما يليوعة إقليمية مجم اإلقليمية، وُترّشح كل

وتكون  ،مثل واحد من الشبكات العلمية اإلقليمية)ب( ُم ؛في مجال الخبرة اختًصُميكون حكومة ال

االتفاقيات البيئية، والهيئات االستشارية ونظمات الحكومية الدولية األخرى، نظمات األمم المتحدة والُمُم

بصفة مراقبين  واجهة العلوم والسياسات نظمات غير الحكومية مؤهلة لحضور اجتماعات، والُميةلعلما

لألطراف رصة ُفال تقوم بها واجهة العلوم والسياسات إلتاحة ةعالمي، وُيمكن توجيه دعوة عتمدينُم

 ، بما في ذلك القطاع الخاص؛ةساهمتنفيذ االتفاقية للُمب األخرى المعنية
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بين لجنة العلوم والتكنولوجيا والمجموعة الُمستقلة غير  ة في ُحكم واجهة العلوم والسياساتاركشالُم تمي .6

تعمل مع الدعم اإلداري على أن  ، وذلك تحت مسؤولية لجنة العلوم والتكنولوجيا،الحكومية من العلماء

مثل واحد ألطراف وُمن اعمثل واحد ُم امكن أن يشترك في رئاستهُيو ،ركافحة التصُحألمانة اتفاقية ُم

 ؛ستقلةالمجموعة الُمعن 

واجهة العلوم والسياسات والمجموعة  تجاهين بيناالفي والمعارف  المعلومات لتباُدفي البدء ُيمكن  .1

مراكز العلوم والتكنولوجيا واجهة العلوم والسياسات و وبين ؛غير الحكومية من العلماءالُمستقلة 

، وتوفر واجهة العلوم مراكز العلوم والتكنولوجيا اإلقليمية ة والمجموعة الُمستقل ، وبيناإلقليمية

ناخ ر مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير الُمناسبة لتطوير أوجه التآُزالساحة الُم والسياسات

IPCC)) م ُظوالمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات الُن

ر ومع األنشطة العلمية األخرى التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغُي ،((IPBES اإليكولوجية

ُيجريه الستعراض  ةشتركُم اتتقييمجراء إل :ناخ واتفاقية التنوع البيولوجي، على سبيل المثالالُم

 ؛على المدى الطويل الُنظراء

، اجتماعكل ومدة  لسياساتمرات اجتماع واجهة العلوم واؤتمر األطراف بشأن قرر ُمُي يجب أن .8

 ،غير الحكومية من العلماءالمجموعة الُمستقلة ، باالشتراك مع ويتحمل مكتب لجنة العلوم والتكنولوجيا

مكتب ، وُيمكن أن يقترح ر، مسؤولية تنظيم تلك االجتماعاتكافحة التصُحوبدعم من أمانة اتفاقية ُم

عند اجتماعهما في واجهة ير الحكومية من العلماء، غوالمجموعة الُمستقلة  والتكنولوجيا مولجنة العل

إلى وأن يقوم برفعها  يةستقبلالُم واجهة العلوم والسياسات، مواضيع الجتماعات العلوم والسياسات

 ؤتمر األطراف؛ُم

 هقترحالذي تموضوع ال تناولمشروع برنامج العمل المطلوب ل ُيمكن أن ٌتعد واجهة العلوم والسياسات .3

مشروع برنامج العمل من خالل  واجهة العلوم والسياساترسل وُت ،ؤتمر األطرافُم هطلبيي ذأو ال

 عتماده، وبُمجرد اعتمادإلى مؤتمر األطراف )أو مكتب مؤتمر األطراف( ال لجنة العلوم والتكنولوجيا

لى م والتكنولوجيا( بإرسال طلب إو)أو مكتب لجنة العل، تقوم واجهة العلوم والسياسات عملالبرنامج 

مراكز العلوم والتكنولوجيا اإلقليمية وغيرها من و غير الحكومية من العلماء، المجموعة الُمستقلة

أي دعم  على واجهة العلوم والسياسات النظر فيينبغي ، وتنفيذ برنامج العملبالهيئات ذات الصلة 

وُيمكن أن ترفع ، مراكز العلوم والتكنولوجيا اإلقليمية لتنفيذ برنامج العملتتطلبه علمي وتقني 

المجموعة الُمستقلة تقاريرها الجتماعات واجهة العلوم والسياسات ثم تقوم لجنة العلوم والتكنولوجيا 

 بنقلها إلى مؤتمر األطراف؛

 تحديًدا ُمستقاًل رف العلميةالمعاتحديد طلبات القيام با أيًض لجنة العلوم والتكنولوجيامكن لمكتب ُي .72

 لجنة العلوم والتكنولوجياا تكليف ؤتمر األطراف أيًضمكن لُمُيو وم والسياسات،واجهة العلإلى  هاوإرسال

 تهاموازنضمن صدارها مكن أن يتم إُيالتي ولها، حاجة أكثر لتي توجد اتقارير الطلب بأو مكتبها 

 التقديرية.

    


