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  مقدمة-أوالً

. نة العلم والتكنولوجيا  أجـرى املشـتركون يف الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف مناقشات تتعلق بسري عمل جل              -١
 املتعلق ٤-م أ/١٧، املقرر ١-م أ/١٥ مـن االتفاقيـة، وباملقـرر    ٢٤واعـتمد مؤمتـر األطـراف، بعـد أن ذكّـر باملـادة           

 .بتحسني مستوى كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا

حتسني مستوى ومبوجب هذا املقرر، شجعت األطراف على أن جتري مشاورات موسعة فيما يتعلق بسبل        -٢
وطُلب . ٢٠٠١مايو / أيار١كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا وأن حتيل توصياا إىل األمانة يف موعد أقصاها 

إىل األمانـة أن تعـد ملخصـاً توليفيـاً لتلك التوصيات وأن تسهل إجراء مشاورات مكثفة بني اموعات اإلقليمية،               
، وأن تقدم تقريراً ٢٠٠١سبتمرب /قة، وذلك يف أجل ال يتعدى شهر أيلول   يشـارك فيهـا ممـثالن اثـنان عن كل منط          

ــه اخلامســة    ــر األطــراف يف دورت ــي    . إىل مؤمت  ٢٠٠١أغســطس / آب١٧ و١٦وأجــريت يف جــنيف بسويســرا يوم
ومتخضـت هذه املشاورات عن اخليارات املدرجة يف املرفق األول اليت اقترح    . مشـاورات بـني اموعـات اإلقلـيمية       

 .لون اإلقليميون أن تنظر فيها جلنة العلم والتكنولوجيا أثناء انعقاد مؤمتر األطراف اخلامساملمث

وتـلقت األمانـة سـبع وثـائق مـن الـدول األطـراف واموعـات اإلقلـيمية، وهي الربازيل، وكندا، وشيلي،            -٣
كن االطالع على هذه الوثائق ومي.  والصني، وسويسرا٧٧واجلمهوريـة التشـيكية، واالحتـاد األورويب، وجمموعة ال           

 .بالرجوع إىل املرفق الثاين هلذه الوثيقة

  خلفية املوضوع-ثانياً

 من االتفاقية على أن والية جلنة العلم والتكنولوجيا، بوصفها هيئة فرعية ملؤمتر األطراف،              ٢٤تنص املادة    -٤
العـلمية والتكـنولوجية املتعلقة مبكافحة      املعـلومات واملشـورة بشـأن املسـائل         ) مؤمتـر األطـراف   (أن تقـدم إليـه      "هـي   

 ".التصحر وختفيف آثار اجلفاف

مع الدورات العادية ملؤمتر األطراف وعلى أن " عـلى أن جتـتمع جلنة العلم والتكنولوجيا          ٢٤وتـنص املـادة      -٥
ثلني وتتألف اللجنة من مم. تكـون مـتعددة التخصصـات وأن يكون باب االشتراك فيها مفتوحا أمام مجيع األطراف        

 ".حكوميني خمتصني يف ميادين اخلربة الفنية ذات الصلة

٢٤ من املادة ٣ولكي يتسىن ملؤمتر األطراف حبث القضايا حبثاً أكثـر تفصيالً، كما تنص على ذلك الفقرة  -٦
شورة لكي تقدم إليه، عن طريق اللجنة، املعلومات وامل"، جيوز لـه، حسبما يكون ضرورياً، أن يعين أفرقة خمصصة 

بشـأن قضـايا حمـددة تتعـلق بآخـر مـا وصـل إليه التقدم يف ميادين العلم والتكنولوجيا فيما يتصل مبكافحة التصحر                   
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وتتألف األفرقة املخصصة من خرباء يتم اختيارهم من قائمة اخلرباء املستقلني املعدة التفاقية . وختفيف آثار اجلفاف
يف احلسبان احلاجة إىل ج متعدد التخصصات والتمثيل اجلغرايف  األمـم املـتحدة ملكافحـة التصـحر، على أن توضع            

 .العريض

، يرشـح األطراف لقائمة اخلرباء املستقلني أشخاصاً من ذوي اخلربة الفنية  ٢٤ مـن املـادة     ٢ووفقـا لـلفقرة      -٧
وختتلف . لعريضوالتمرس يف امليادين ذات الصلة، مع مراعاة احلاجة إىل ج متعدد التخصصات والتمثيل اجلغرايف ا

كما . املعـايري واإلجـراءات املسـتخدمة لـتحديد اخلـبري لترشـيحه لقائمـة اخلـرباء املسـتقلني، مـن بـلد طرف إىل آخر                   
 .خيتلف عدد الترشيحات للقائمة من بلد طرف إىل آخر، ألن االتفاقية ال تنص على عدد أدىن أو أعلى لذلك

مؤمتـر األطـراف عـلى اختصاصـات وطـرائق عمـل األفرقة       ، يوافـق  ١-م أ/١٧وكمـا اتفـق عـليه يف املقـرر        -٨
املخصصـة، مسـتندا بذلـك إىل توصـيات جلـنة العـلم والتكـنولوجيا؛ وال جيـوز أن يـتجاوز عـدد األعضـاء أي فريق                        
خمصـص اثـين عشـر عضـواً؛ وال جيـوز، مـن حيـث املـبدأ، أن يـتجاوز عدد األفرقة املخصصة ثالثة يف أي وقت من                  

 .األوقات

 خص توليفي للتقارير والتوصيات مل-ثالثاً

 باحلاجة إىل حتسني مستوى كفاءة ٤-م أ /١٧يسـلّم مجيـع األطـراف الذيـن أرسـلوا تقارير مبوجب املقرر               -٩
اختصاص ‘ ١‘: وأثـار األطراف، بوجه اخلصوص، شواغل حمددة تتعلق مبا يلي      . وفعاليـة جلـنة العـلم والتكـنولوجيا       

الطـــبيعة السياســـية للمناقشـــات الـــيت تجـــرى داخـــل جلـــنة العـــلم  ‘ ٢‘يا، املشـــتركني يف جلـــنة العـــلم والتكـــنولوج
انعدام استمرارية التمثيل يف جلنة العلم ‘ ٣‘والتكـنولوجيا بـدال مـن الـتركيز عـلى القضـايا العـلمية والتكـنولوجية،            

ال للسماح  عـدم كفايـة الوقت الذي ختصصه جلنة العلم والتكنولوجيا يف إطار جدول األعم             ‘ ٤‘والتكـنولوجيا، و  
 .بتحليل ومناقشة القضايا بصورة متعمقة

وأعـرب األطـراف عـن قـلقهم إزاء عـدم دمـج توصـيات جلـنة العلم والتكنولوجيا دجماً كافياً يف العمليات                -١٠
األخـرى املتصـلة باالتفاقية، مبا يف ذلك يف تنفيذ برامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية، وشبكات الربجمة    

اضيعية، وكذلك يف اهليئات الفرعية املعنية األخرى، مثل الفريق العامل املخصص املعين باستعراض تنفيذ اتفاقية املو
كمـا سـلطت األضـواء عـل احلاجة إىل زيادة أمهية جلنة العلم والتكنولوجيا على     . األمـم املـتحدة ملكافحـة التصـحر     

 .املستويني الوطين واإلقليمي

سـألة قـدرة جلـنة العلم والتكنولوجيا على إسداء املشورة التقنية إىل مؤمتر األطراف             كمـا أثـار األطـراف م       -١١
بشأن مكافحة التصحر وختفيف حدة آثار اجلفاف، وأشارت وثيقتان إىل فشل األطراف يف وضع واستخدام معامل 



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

ولوجيا، كمثال على أداء ومؤشـرات لرصـد تـنفيذ االتفاقيـة وأثـرها، على النحو الذي أوصت به جلنة العلم والتكن         
 .انعدام نفوذ جلنة العلم والتكنولوجيا

وفضـالً عـن ذلـك، لوحـظ عـدم كفايـة مـا أُقـيم من روابط بني جلنة العلم والتكنولوجيا واهليئات الفرعية               -١٢
 .للعلم والتكنولوجيا التابعة التفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى

 التكنولوجيا احلاجة إىل إصالح جلنة العلم و-ألف 

على الرغم من التسليم باحلاجة إىل حتسني عمل جلنة العلم والتكنولوجيا، هناك اتفاق عام على ضرورة أن  -١٣
 من ٢٤جيـري إصـالح جلـنة العـلم والتكـنولوجيا يف إطـار واليـتها احلاليـة، باالستناد إىل الشروط الواردة يف املادة                   

تلقتها األمانة، فإن األطراف ال ترغب يف إعادة فتح باب املفاوضات بشأن وباالسـتناد إىل الوثـائق الـيت       . االتفاقيـة 
االتفاقية، وإمنا يف تزويد جلنة العلم والتكنولوجيا بآليات وأدوات خمتلفة لتمكينها من أن تؤدي دوراً له أمهية أكرب 

 .بالنسبة لألطراف ومؤمتر األطراف، ولتعزيز مسامهتها فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية

وحدد عدد من العوامل اليت أسهمت يف جعل مستوى عمل جلنة العلم والتكنولوجيا، حىت يومنا هذا، أقل  -١٤
 .وتتعلق هذه العوامل أساساً حبجم جلنة العلم والتكنولوجيا، وتكوينها، وواليتها، ومتثيلها. من املستوى األمثل

   حجم اللجنة-باء 

. باب املشاركة يف جلنة العلم والتكنولوجيا مفتوحاً أمام مجيع األطرافهناك اتفاق عام على ضرورة إبقاء  -١٥
ومع ذلك، من املسلَّم به أن جلنة العلم والتكنولوجيا تواجه صعوبة يف إجراء مناقشات علمية جادة وختطيط العمل 

 .بصورة فعالة، وذلك بسبب كرب حجمها وتفاوت أنواع ومستويات اخلربة الفنية للمشتركني فيها

ومراعاة هلذه الظروف، فقد سلَّم كل طرف، باحلاجة إىل إنشاء فريق علمي وتقين أصغر الستكمال ودعم  -١٦
عمل جلنة العلم والتكنولوجيا، على الرغم من عدم وجود توافق آراء عام بشأن العدد املضبوط للممثلني املطلوب              

 . ممثال٣٢ً و١٠ف الفريق من عدد يتراوح بني ووفقاً لوثائق متنوعة، اقترح أن يتأل. توفرهم يف هذا الفريق

   تكوين اللجنة وواليتها-جيم 

الحظ األطراف أن العديد من أعضاء جلنة العلم والتكنولوجيا هم أساساً من املستشارين يف جمال السياسة  -١٧
حوث احملددة القطاعات العامة ممن هلم خلفية علمية حمدودة، بدالً من كوم علماء أو باحثني ينشطون يف إجراء الب

وهلـذا السـبب ركز املمثلون على القضايا املتعلقة بالسياسة   . أو ختفيـف آثـار اجلفـاف     /املتعـلقة مبكافحـة التصـحر و      
 ".احملضة"العامة والعملية املؤسسية يف إطار جلنة العلم والتكنولوجيا، بدالً من التركيز على القضايا العلمية والتقنية 
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كـان اعتـبار ذلك مبثابة ضعف يف جلنة العلم والتكنولوجيا، فإنه أيضاً أحد جوانب القوة         ولـئن كـان باإلم     -١٨
واقـترح األطـراف يف وثـائق عديـدة أن تصـبح جلـنة العـلم والتكـنولوجيا هيـئة أكـثر ختصصـاً يف جمـال حبوث                . فيهـا 

ارير الوطــنية، وأن تعــزز السياســة العامــة، وأن تســهم بصــورة نشــطة يف جتميــع وحتــليل املعــلومات الــواردة يف الــتق 
 .مسامهتها يف استعراض تنفيذ االتفاقية

  متثيل وتكوين األفرقة املخصصة التابعة للجنة-دال

هـناك اتفـاق عـام عـلى أن تشـكيل أي فـريق خمصـص باالسـتناد إىل ترشيحات من قائمة اخلرباء، يتأثر يف                         -١٩
ونتيجة لذلك،  . ره بـاجلدارة العـلمية أو التقنية للخرباء       الغـالب بالشـواغل املتعـلقة بالتمـثيل االقلـيمي أكـثر مـن تأثـ               

وجهت تساؤالت عن فائدة األفرقة املخصصة، ألن التحليالت والتوصيات الواردة يف تقارير هذه األفرقة مل تؤثر، 
 .حىت يومنا هذا، فيما يبدو، إال تأثرياً قليالً يف تنفيذ االتفاقية

ت يف إعداد قائمة اخلرباء مل تكن صارمة، مما أدى إىل تفاوت يف نوعية ولوحـظ أيضـاً أن العملية اليت اتبع      -٢٠
 .اخلربة العلمية

 .ومل يتفق األطراف على ما إذا كان ينبغي لألفرقة املخصصة أن تواصل عملها وفقاً الختصاصاا احلالية -٢١

  اخليارات املقترحة-هاء 

 دائم للجنة العلم والتكنولوجيا، دون حتديد عدد توصـي إحـدى الوثائق بإنشاء فريق خرباء أساسي أصفر       -٢٢
وميكن أن يتألف هذا الفريق من ممثلني مرشحني حالياً لقائمة اخلرباء؛ ومع ذلك، تشري الوثيقة إىل ضرورة . املمثلني

ية ما األخذ بأسلوب أكثر صرامة يف اختيار اخلرباء لقائمة اخلرباء وإىل ضرورة اخضاع العضوية يف قائمة اخلرباء آلل
وحسـبما جـاء يف الورقـة، ال تعـود جلـنة العـلم والتكـنولوجيا تقـوم بإنشـاء األفرقة                     . مـن آليـات اسـتعراض األقـران       

ومل تتطرق الورقة بالتحديد إىل ما . املخصصة، على الرغم من أنه ميكن إنشاؤها بتوصية من فريق اخلرباء األساسي
 . اجلغرايفإذا كانت عضوية فريق اخلرباء ستستند إىل التمثيل

إنشاء فرقة عمل للجنة العلم والتكنولوجيا ملراقبة وتنسيق القضايا اليت       "واقـترح يف وثيقـة أخـرى وجوب          -٢٣
ويقترح إنشاء أربعة أفرقة    ". تقـع ضـمن اختصاصـها بغيـة تنسـيق عمـل األفرقة املخصصة واإلعداد ملؤمتر األطراف                

‘: خاص، وتناط بكل منها مبسؤولية حمددة على النحو التايل أش٦ و٥خمصصة يضم الواحد منها عدداً يتراوح بني 
جلمــع ونشــر "وحيــدد كــل فــريق منســقاً  . النــتائج‘ ٤‘الــتخفيف مــن حــدة األثــر؛ و ‘ ٣‘األثــر؛ ‘ ٢‘املعــارف؛ ‘ ١

وتظل العضوية يف األفرقة .  ممثال٣٠ًوتتألف فرقة العمل من جمموع األفرقة األربعة، حبيث تضم قرابة ". املعلومات
 .وأشري أيضاً إىل ضرورة استيفاء أو تنقيح قائمة اخلرباء الستكمال ج فرقة العامل. لى أساس التمثيل االقليميع
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فــريق رفيــع املســتوى مــن اخلــرباء والعــلماء يف جمــال التصــحر   "ووردت يف وثيقــة منفصــلة توصــية بإنشــاء   -٢٤
 خـبرياً وعاملـاً، موزعني على اموعات   ٣٢ وميكـن أن يـتألف فـريق اخلـرباء هـذا مـن عـدد ال يـتجاوز            ". واجلفـاف 

 من أمريكا ٦ مـن آسـيا و    ٧ مـن أفـريقيا و     ٨: االقلـيمية اخلمـس داخـل مـنظومة األمـم املـتحدة، عـلى الـنحو الـتايل                 
ويقترح أن ترشح أمانة .  من أوروبا الوسطى والشرقية    ٥ من أوروبا الغربية ودول أخرى و      ٦الالتينية والكارييب و  

املـتحدة ملكافحـة التصـحر ممثـلني لفـريق اخلـرباء مـن قائمة اخلرباء، وذلك بالتشاور بصورة وثيقة مع        اتفاقيـة األمـم     
وتقترح الوثيقة أيضاً أن يختار من      . أعضـاء مكـتب جلـنة العلم والتكنولوجيا ورؤساء اموعات االقليمية اخلمس           

ويقدم . ، وال سيما من املنظمات غري احلكوميةكل جمموعة إقليمية خبري أو عامل واحد على األقل من اتمع املدين
فـريق اخلـرباء تقريـراً إىل جلـنة العـلم والتكـنولوجيا؛ وتكـون اللجنة مسؤولة عن صياغة اختصاصات صرحية ألفرقة               

وجيتمع فريق اخلرباء مرة واحدة على األقل يف السنة قبل . اخلرباء، ينظر فيها، فيما بعد، مؤمتر األطراف العتمادها      
 .قاد الدورات العادية ملؤمتر األطرافانع

وتشري وثيقتان إىل احلاجة إىل زيادة أمهية أنشطة جلنة العلم والتكنولوجيا على املستويني الوطين واالقليمي  -٢٥
للجنة العلم والتكنولوجيا، " فريق عامل دائم"وتقترح إحدى الوثيقتني إنشاء . وحتسني ادماجها يف هذين املستويني

ويتم أثناء االجتماعات اإلقليمية اختيار ممثلني  . اموعـات االقلـيمية اخلمـس يف مـنظومة األمم املتحدة          يـتألف مـن     
ويتألف الفريق العامل . اثنني أو ثالثة لكل جمموعة إقليمية؛ وال تتطرق الوثيقة إىل الصلة بقائمة اخلرباء، إن وجدت

 ومن شأنه أن يؤدي دور احملاور واملراقب بني املناطق وجلنة  ممثالً،١٥ و١٠الدائم يف اموع من عدد يتراوح بني 
وأشري يف الوثيقة إىل احلاجة إىل وضع خطة عمل قصرية إىل متوسطة األجل تتضمن التزامات             . العلم والتكنولوجيا 

 .واضحة إزاء جلنة العلم والتكنولوجيا من جانب الدول األطراف وغريها من املنظمات املعنية

 وثيقة أخرى االستعاضة عن املشورة اليت تقدمها األفرقة املخصصة ببحوث للسياسة العامة يتم  واقترح يف  -٢٦
اجراؤها بالتعاقد مع منظمات متخصصة خارجية؛ ومع ذلك، سلم يف نفس الوثيقة باحلاجة إىل إنشاء فريق علمي 

ويقترح أن يبدأ هذا  . والدفاعمستقل، يعقد اجتماعات خارج إطار مؤمتر األطراف، ويعمل كهيئة علمية للرصد            
. الفـريق العـلمي املسـتقل عملـه يف شـكل مؤمتـر دويل، وأن يـتم تقاسـم نـتائج عملـه مـع مؤمتر األطراف واجلمهور                

ويقـترح هـذا اخليـار أن يكـون للجـنة العـلم والتكـنولوجيا جـدول أعمـال أقصـر وأن تـنجز عمـلها يف غضـون يوم                 
 .افونصف اليوم أثناء انعقاد مؤمتر األطر

  اآلثار املترتبة يف امليزانية-واو 

تعــاجل ثــالث وثــائق موضــوع مــا يــترتب يف امليــزانية مــن آثــار عــلى تعديــل وســائل اضــطالع جلــنة العــلم      -٢٧
ويستند اقتراح إنشاء فرقة عمل للجنة العلم والتكنولوجيا إىل االفتراض أن األموال       . والتكنولوجيا بواليتها احلالية  



ICCD/COP(5)/3/Add.2 
Page 8 

 

ــاً يف ــة ألن تضــطلع اللجــنة باألنشــطة املعــاد     املخصصــة حالي ــزانية للجــنة العــلم والتكــنولوجيا هــي أمــوال كافي  املي
 .تشكيلها

ووفقـاً إلحـدى الوثـائق، ينـبغي أن تـبني اآلثـار املاليـة املترتبة على اجتماع فريق اخلرباء يف امليزانية العادية                -٢٨
 .تماس تربعات لضمان مشاركة خرباء من البلدان الناميةلالتفاقية، وتالحظ الوثيقة، يف الوقت نفسه، أنه ينبغي ال

ويالحظ يف إحدى الوثائق أنه مت تأخري تنفيذ برنامج العمل احلايل للجنة العلم والتكنولوجيا ألن الربنامج            -٢٩
يعـتمد عـلى الدعـم الطوعـي، ويشار يف الوثيقة إىل أنه ينبغي تقدمي دعم مايل أساسي إلجراء حتسينات يف مستوى               

شكل متويل إداري وحمفِّز، وكذلك شكل "وميكـن أن يتخذ هذا الدعم      . فـاءة وفعاليـة جلـنة العـلم والتكـنولوجيا         ك
ويقـترح يف الوثيقـة أن تسـند إىل األمانة مهمة استطالع أسلوب التمويل املطلوب لكي      ". ميـزانيات اتصـال ونشـر     

؛ كما اقترح إعادة تقييم "اً على املنافسة وله مصداقيةقادر"يصـبح فـريق اخلرباء الدائم األصغر حجماً كياناً علمياً    
 .الوفورات يف تكاليف عقد اجتماعات جلنة العلم والتكنولوجيا باالقتران مع اجتماعات مؤمتر األطراف

  برنامج العمل-زاي 

يالت املقترح وأشـري إىل أنـه رمبا يلزم إعادة النظر يف برنامج العمل للجنة العلم والتكنولوجيا بسبب التعد    -٣٠
كما اقترح تقصري مدة اجتماع جلنة العلم والتكنولوجيا . إدخاهلـا عـلى عمـل األفـرقة املخصصـة يف إطـار االتفاقيـة        

 .باالقتران مع اجتماع مؤمتر األطراف، يف حالة إنشاء فريق علمي أصغر حجماً

 نهج مبتكرة إلقامة الشبكات  ويف إحـدى الوثـائق شـجعت جلنة العلم والتكنولوجيا على النظر يف اعتماد              -٣١
العـلمية مـن أجـل حتقيق تقدم يف برنامج عملها، كلما أمكن، وذلك مثالً من خالل إنشاء احتاد مؤسسات ملعاجلة                   

 مـن استقصـاء وتقييم املوجود من شبكات ومؤسسات   ١قضـايا حمـددة؛ وقـد اسـتخدم هـذا الـنهج لتـنفيذ املرحـلة               
 .حر والتخفيف من حدة آثار اجلفافووكاالت وهيئات معنية مبكافحة التص

ويف وثيقـة أخـرى شـجعت اللجـنة عـلى اسـتخدام الوسائل احلديثة لالتصاالت لتبادل املعلومات وتقليص                  -٣٢
 .احلاجة إىل عقد اجتماعات وجهاً لوجه، إىل حد أدىن

تكنولوجيا وأفرقتها كما لوحظت احلاجة إىل ضمان وصول اجلمهور إىل النتائج اليت تنشرها جلنة العلم وال -٣٣
 .املخصصة

وأشـري يف وثيقـتني إىل ضـرورة أن تسـهم جلـنة العلم والتكنولوجيا بنشاط أكرب يف استعراض تنفيذ اتفاقية                     -٣٤
واقترح يف إحدى الوثيقتني أن تدرج القضايا العلمية والتقنية اليت تثار أثناء عملية . األمم املتحدة ملكافحة التصحر

إما من خالل ربط العمليتني، مبا   " برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا، والعكس بالعكس،         استعراض التنفيذ، يف  
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ــنهما، باملشــاركة يف احملــافل          ــنني يف كــل م ــلني املعي ــبة املمث ــتايل، أو مطال ــة اجــتماعاما بشــكل مت يف ذلــك جدول
د من املعلومات عن اجلوانب     ومبـا أن جلـنة العـلم والتكـنولوجيا طلـبت مـن الـدول األطـراف تقـدمي مزي                   ". األخـرى 

العلمية والتكنولوجية للتنفيذ، وإدراج هذه املعلومات يف التقارير الوطنية، فقد أشارت الوثيقة الثانية إىل أنه يتعني 
 ".تبحث عن مزيد من إمكانيات مجع وحتليل هذه املعلومات"على جلنة العلم والتكنولوجيا أن 

م جلــنة العــلم والتكــنولوجيا، يف إطــار وظائفهــا االستشــارية بتــلخيص، واقــترح يف إحــدى الوثــائق أن تقــو -٣٥
املتعلقة "  االقتصادية الدولية وغريها من املعلومات-أحدث املعلومات العلمية والتكنولوجية والتقنية واالجتماعية "

، عـند الضرورة، إىل  "وحتويـلها "باحلالـة العامليـة أو الوضـع العـاملي للتصـحر واجلفـاف واملقدمـة مـن فـريق اخلـرباء،                      
ووفقـاً لالقــتراح، تقـوم جلـنة العـلم والتكـنولوجيا بصـورة منــتظمة       . أشـكال تتناسـب واحـتياجات مؤمتـر األطـراف     

بــتجميع وتــلخيص هــذا الــنوع مــن املعــلومات والــبيانات، وكذلــك املعــلومات املتعــلقة بآخــر الــتطورات يف العــلم   
صياغة "التفاقيـة؛ وفضالً عن ذلك، تقوم جلنة العلم والتكنولوجيا ب   والتكـنولوجيا، وتقيـيم اآلثـار بالنسـبة لتـنفيذ ا      

 ".طلبات ملموسة من خالل مؤمتر األطراف، توجه إىل اهليئات العلمية والتقنية أو التكنولوجية الدولية املختصة

" األساســي"وفـيما يتعـلق باالتفاقيـات البيـئية املـتعددة األطـراف األخـرى، يشـار بـأن يعمـل فـريق اخلـرباء              -٣٦
األصغر، بصورة وثيقة مع كل من اهليئات العلمية الفرعية لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف، وخاصة مع اتفاقييت 

 .تغري املناخ والتنوع البيولوجي، يف حتديد بنود ملموسة لربامج العمل املشتركة

  االستنتاجات-رابعاً 

نة العلم والتكنولوجيا، هناك اتفاق عام على وجوب أن يتم  رغم التسليم باحلاجة إىل حتسني سري عمل جل        -٣٧
وهناك أيضاً .  من االتفاقية٢٤إصـالح هـذه اللجـنة يف إطـار واليـتها احلاليـة، عـلى النحو املنصوص عليه يف املادة                  

 حاجة اتفاق عام على أن يظل باب املشاركة يف جلنة العلم والتكنولوجيا مفتوحاً أمام مجيع األطراف، ولكن هناك
واقترحت طائفة من األمساء لتكوين هذا الفريق    . إىل إنشاء فريق علمي وتقين أصغر الستكمال ودعم عمل اللجنة         

 .العلمي األصغر، الذي سيكون مسؤوالً مباشرة جتاه جلنة العلم والتكنولوجيا

تقارير خمتلفة توصية وعـلى الرغم من عدم وجود اتفاق عام بشأن عدد املمثلني املطلوبني، فقد جاءت يف       -٣٨
 . ممثال٣٢ً و١٠بأن يتراوح هذا العدد بني 

وهــناك توافــق عــام يف اآلراء عــلى أن تســتند الترشــيحات لعضــوية الفــريق العــلمي األصــغر، إىل التمــثيل      -٣٩
 توافق اجلغرايف، وذلك من خالل االستعانة بالتجمعات اإلقليمية املقبولة يف منظومة األمم املتحدة، غري أنه ال يوجد

 .يف اآلراء بشأن عدد املمثلني لكل منطقة
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وسـلطت األضــواء يف وثــائق عديــدة عــلى احلاجــة إىل مــراجعة عمــلية ترشــيح اخلــرباء إلدراجهــم يف قائمــة   -٤٠
اخلـرباء، واألخـذ بعمـلية تتسـم بقـدر أكـرب مـن الصـرامة لضـمان تـأمني ترشـيح عـلماء مـن ذوي املؤهـالت الرفيعة                

واقترح يف غالبية الوثائق باالستعانة بقائمة اخلرباء عند تعيني اخلرباء    .  على املستوى الدويل   املسـتوى واملعـترف ـم     
 .يف الفريق العلمي األصغر

أي انــتخام يف : عــلى أنــه ال يوجــد اتفــاق بشــأن العمــلية املســتخدمة الخــتيار اخلــرباء مــن قائمــة اخلــرباء   -٤١
نة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر بالتشاور مع مكتب جلنة االجتماعات اإلقليمية، أو ترشيحهم من قبل أما

العـلم والتكـنولوجيا ورؤسـاء اموعـات اإلقلـيمية اخلمـس، أو ترشيحهم من قبل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا                 
 .أو رؤساء اموعات اإلقليمية/و

وباستثناء وثيقة واحدة . يق العلمي األصغرومل يـرد يف أي وثيقـة توصية تتعلق مبدة والية األعضاء يف الفر        -٤٢
جاء فيها اقتراح بضرورة عقد اجتماع للفريق العلمي مرة واحدة يف السنة على األقل قبل انعقاد اجللسات العادية 
ملؤمتـر األطـراف، مل يـتم الـتطرق إىل مسـألة حتديـد مواعيـد اجـتماعات الفـريق العـلمي، وال إىل مسـألة تواتـر هذه                         

 . وقد تتأثر مدة اجتماعات جلنة العلم والتكنولوجيا ضمن مؤمتر األطراف بإنشاء فريق علمي أصغر.االجتماعات

وأوصـي يف غالـبية الوثـائق بـإدراج عمـل الفـريق العـلمي األصغر يف امليزانية األساسية ألمانة اتفاقية األمم                  -٤٣
 .املتحدة ملكافحة التصحر

 .نبغي لألفرقة املخصصة مواصلة عملها وفقاً الختصاصاا احلاليةوال يوجد اتفاق عام بشأن ما إذا كان ي -٤٤

وأوصــي يف غالــبية الوثــائق بــأن يســتخدم أعضــاء الفــريق العــلمي األصــغر وســائل ابــتكارية، مــثل الــربيد      -٤٥
اإللكـتروين، ألغـراض االتصـاالت وتـبادل املعـلومات، األمـر الـذي سـيحد مـن احلاجـة إىل عقـد اجتماعات وجهاً                   

 .لوجه

وفـيما يتعـلق بـربنامج عمـل جلـنة العلم والتكنولوجيا، سلطت غالبية التقارير األضواء على احلاجة إىل أن                    -٤٦
تشارك جلنة العلم والتكنولوجيا مشاركة أكرب يف تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك عمليات استعراضها، وكذلك إىل أن 

 .نات الواردة يف التقارير الوطنيةتؤدي دوراً أكرب يف عملية مجع وحتليل املعلومات والبيا

وهناك اتفاق عام أيضاً على ضرورة تعزيز الوظائف االستشارية اليت تؤديها جلنة العلم والتكنولوجيا ملؤمتر  -٤٧
األطـراف، كـيما يسـتند مؤمتـر األطـراف، يف مـا يـتخذه مـن قرارات ملكافحة التصحر وختفيف آثار اجلفاف، على              

 .ومات علمية وتكنولوجيةأحدث ما هو متوفر من معل

 واهليئات الفرعية والتكنولوجياالعلم  جلنةوأُوصي يف العديد من الوثائق بضرورة إقامة روابط ملموسة بني  -٤٨
 .العلمية والتقنية التابعة لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى
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 املرفق األول

 بتحسني مستوىموجز ملناقشات اجتماع املشاورات االقليمية املعين 
 ، وقائمة بأمساء املشتركني فيهوالتكنولوجياالعلم  جلنةكفاءة وفعالية 

، شجعت األطراف على أن جتري مشاورات موسعة بشأن سبل حتسني مستوى ٤-م أ/١٧مبوجب املقرر  
رية إعداد ملخص  وعلى أن حتيل توصياا إىل األمانة، وطُلب من هذه األخوالتكنولوجياالعلم  جلنةوكفاءة وفعالية 
كما طُلب إىل األمانة أن تيسر إجراء مشاورات مكثفة بني اموعات االقليمية، اليت ينبغي أن . توليفي للتوصيات

 مؤمتر، وأن تقـدم تقريـراً إىل   ٢٠٠١سـبتمرب  /تـتألف مـن ممثـلني اثـنني لكـل اقلـيم، وذلـك يف موعـد أقصـاه أيـلول          

 . يف دورته اخلامسةاألطراف

، مشاورات بني   ٢٠٠١أغسطس  / آب ١٧ و ١٦ املقـرر، عقدت يف جنيف بسويسرا يف يومي          ووفقـاً هلـذا    
متخضــت هــذه . ICCD/COP(5)/3/Add.2اموعــات االقلــيمية، ودرســت األطــراف يف هــذه املشــاورات الوثيقــة 

 األطراف رمؤمتاملشـاورات عـن اقـتراح قدمـه املمثـلون االقلـيميون ويتمـثل يف أن تـنظر جلنة العلم والتكنولوجيا يف         
 :اخلامس يف اخليارات التالية

ــا يتشــمى وروح        )١  ــلم والتكــنولوجيا مب ــة جلــنة الع ــاءة وفعالي هــناك حاجــة إىل حتســني مســتوى كف
 ومضمون االتفاقية؛

  يف إطار واليتها احلالية؛والتكنولوجياالعلم  جلنةينبغي أن يتم اصالح  )٢ 

فرقة ] [فريق من اخلرباء الرفيعي املستوى [نولوجياوالتكالعلم  جلـنة ينـبغي أن ينشـأ، حتـت سـلطة      )٣ 
 يف جمال مكافحة التصحر وختفيف آثار اجلفاف، ؛] عمل مؤلفة من اموع الكلي لألفرقة املخصصة

متعدد ] فرقة العمل املؤلفة من األفرقة املخصصة   ] [فـريق اخلـرباء   [ينـبغي أن يكـون بـرنامج عمـل           )٤ 
 ؛] سنوات٦-٤] [مخس سنوات كحد أقصىثالث سنوات كحد أدىن، [السنوات 

] [فرقة العمل املؤلفة مـن األفـرقة املخصصة] [فريق اخلرباء[ينـبغي أال يـتجاوز عدد األعضاء يف     )٥ 
 عضواً؛] ٢٥] [٢١

إىل التوزيع  ] فـرقة العمل املؤلفة من األفرقة املخصصة      ] [فـريق اخلـرباء   [ينـبغي أن يسـتند تشـكيل         )٦ 
 ؛]تساويامل] [العادل[اجلغرايف 
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 اخلرباء من قائمة اخلرباء املستقلني، بالتشاور مع والتكنولوجياالعلم  جلـنة ينـبغي أن خيـتار مكـتب     )٧ 
 اخلامس ائياً على اختيار اخلرباء يف األطـراف ـــر  مؤمتافـق مكـتب   �اموعـات االقلـيمية واألمانـة؛ وينـبغي أن ي      

؛ وحيدد اختصاص اخلرباء الذين تتقدم م ]والتكنولوجيالعلم ا جلنةثالثة أشهر بعد اختتام اجتماع [موعـد أقصـاه   
كـل جمموعـة اقلـيمية باالستناد إىل السرية الشخصية، على أن تتضمن هذه األخرية ورقة عن موضوع حمدد يرد يف      

 برنامج العمل؛

العمل فرقة ] [فريق اخلرباء[ينـبغي أن حتـدد جلـنة العـلم والتكنولوجيا برنامج عمل واختصاصات       )٨ 
باستخدام أربعة  ] [باالستناد إىل املواضيع واألنشطة والقضايا ذات الصلة باالتفاقية       ] [املؤلفة من اللجان املخصصة   

 ؛]املعارف؛ األثر؛ ختفيف حدة األثر؛ النتائج: ج

وسائل االتصاالت  ] فرقة العمل املؤلفة من األفرقة املخصصة     ] [فريق اخلرباء [ينـبغي أن يسـتخدم       )٩ 
 جودة، مثل الوسائل االلكترونية، واالجتماعات وجهاً لوجه، إخل؛املو

مرة واحدة على األقل    ] فرقة العمل املؤلفة من األفرقة املخصصة     ] [فريق اخلرباء [ينبغي أن جيتمع     )١٠ 
 ؛]ملدة اسبوع واحد[يف السنة 

 ينبغي عدم تغيري مدة اجتماع جلنة العلم والتكنولوجيا؛ )١١ 

من امليزانية ] فرقة العمل املؤلفة من األفرقة املخصصة] [فريق اخلرباء[يت متويل أنشطة ينبغي أن يأ   )١٢ 
االعتيادية؛ وينبغي تغطية تكاليف مشاركة مجيع األعضاء، سواء أجاء العضو من بلد متقدم أم من بلد نام، وذلك 

؛ وال يتخذ أي قرار ]ة من األفرقة املخصصةفرقة العمل املؤلف] [فريق اخلرباء[بغيـة احملافظة على الطبيعة املستقلة ل         
 إال بعد مراعاة مجيع االعتبارات املالية؛

ينــبغي للجــنة العــلم والتكــنولوجيا أن تــؤدي دوراً يف اســتعراض الــتقارير الوطــنية، باســتخدام          )١٣ 
 امللخصات التوليفية للتقارير اليت تعدها األمانة وموجزاا؛

  يف األنشطة الوطنية واالقليمية؛والتكنولوجياالعلم  جلنةأنشطة هناك حاجة إىل حتسني دمج  )١٤ 

العـلم   جلـنة  دوراً أنشـط يف التنسـيق بـني أنشـطة     والتكـنولوجيا العـلم   جلـنة يـتعني أن يـؤدي ممثـلو     )١٥ 
 . وأنشطة اموعات االقليمية، وكذلك أثناء استعراض التقارير الوطنيةوالتكنولوجيا
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 قائمة املشتركني

 )كندا(مسيث . ر اوالن ريواجو بالدكتو 

 )إريتريا(السيد ميرباتو إياسو  

 )املكسيك(السيد رودولفو مارتينيز لونا  

 )بلجيكا(السفري مارك جيدوت  

 )بنن(السفري روغاتيان بياو  

 )اجلمهورية التشيكية(السيدة داغمار كوبينوفا  

 )بريو(السيد خوان تورس خويفارا  

 )هورية العربية السوريةاجلم(السيد خالد الشرع  

 )اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر(السيد هاما أربا ديالو  

 )ا تفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر(السيد أمحد سيسوكو  

 ) األمم املتحدة ملكافحة التصحرتفاقيةا(السيدة جان شلتنغا  
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 املرفق الثاين

  كفاءة وفعاليةمسامهات قدمها األطراف بشأن حتسني مستوى
 جلنة العلم والتكنولوجيا

الــربازيل وكــندا وشــيلي  : ، تــلقت األمانــة ســبع وثــائق مــن األطــراف وهــي  ٤-م أ/١٧اســتجابة لــلمقرر  
 . والصني وسويسرا٧٧واجلمهورية التشيكية واالحتاد األورويب وجمموعة ال  

 الربازيل -١ 

، تقترح   العلم والتكنولوجيا  جلنةكفاءة وفعالية   فـيما يتعـلق مبقـرر مؤمتـر األطـراف بشـأن حتسـني مسـتوى                  
حبوث يف جمال علم النفس االجتماعي بغية تقييم العوامل اليت قد يكون إجراء احلكومة الربازيلية أن تنظر اللجنة يف 

 .امةبغية تعزيز التنمية املستدعادام وعقليتهم على تغيري كيفية تشجيعهم املناطق اجلافة وسكان هلا أثر يف سلوك 

 كندا -٢ 

الـتابعة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف    العـلم والتكـنولوجيا  جلـنة حتـددت واليـة وطـرائق عمـل        
 العــلم جلــنةوالغــرض مــن . ١-م أ/١٥ مــن االتفاقيــة، ويف خمتــلف املقــررات الــيت تلــتها، ال ســيما املقــرر ٢٣املــادة 

 مؤمترميكـن أن يسـتنري ـا كل من    عـلمية السـليمة واملعـارف الـيت      هـو املشـاركة يف تقـدمي املشـورة ال       والتكـنولوجيا 
 .يف اختاذ القرارات املتعلقة بتنفيذ االتفاقيةاألطراف واألطراف 

 لتقدمي  العلم والتكنولوجياجلنةوتـبدى لـلعيان قـدر من االهتمام باحلاجة إىل زيادة حتسني وترشيد أنشطة      
ــة يف تــنفيذ االتفاق    ــراف مؤمتــرمتخــض و. يــةمســامهة أكــثر فعالي ــون بأملانيــا يف كــانون    (الــرابع  األط املعقــود يف ب

، الذي يشجع األطراف على النظر يف وسائل ٤-م أ/١٧قرر املد األطراف ااعتمعن  ،  )٢٠٠٠عام  ديسمرب  /األول
مايو / أيارإحالة توصيتها إىل األمانة يف موعد أقصاهعلى  و العلم والتكنولوجيا جلنةلتحسني مستوى كفاءة وفعالية

اللجنة، واألنشطة املتواصلة اليت تقوم ا أفرقتها     ربنامج عمل   املتعـلقة ب   املقـررات    ، فـإن  وفضـالً عـن ذلـك     . ٢٠٠١
وكذلـك املداوالت اليت أجراها مكتب اللجنة قد عكست هذه       ) ٤-م أ /١٦ إىل   ٤-م أ /١٠املقـررات   (املخصصـة   

 .الرغبة يف التفكري

،  العلم والتكنولوجياجلنةفـإن األوان مواٍت اآلن الستعراض عمل وطرائق   وفـيما يتعـلق مبسـألة الـتوقيت،          
 اتفاقيةبشأن وضع تدابري مؤسسية الستعراض تنفيذ مناقشـات  حيـدث يف نفـس الوقـت الـذي جتـري فيـه       ألن ذلـك   

قية يف أضـف إىل ذلك أن األطراف تنظر اآلن يف كيفية احملافظة على زخم االتفا          . األمـم املـتحدة ملكافحـة التصـحر       
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وهذه األمور إذا ما أخذت معاً، . من مناسبة تعقد كل سنة إىل مناسبة تعقد كل سنتني األطراف مؤمترضوء حتويل 
مسامهتها يف جممل جناح عمليات     لترشيد   فحسب، بل أيضاً      العلم والتكنولوجيا  جلنةفعالية  تحسني  لتتيح فرصة ال    
 .وتنفيذ االتفاقية

  وكفاءاجيا العلم والتكنولوجلنة فعالية

قيق نتائج؛ يف حتتنجح تقييم جيد ملا إذا كانت بإجراء  إال   العلم والتكنولوجيا  جلـنة ال ميكـن قيـاس فعاليـة         
ومـا إذا كـانت نـتائج مداوالـا تؤثـر عـلى عمـليات وتـنفيذ االتفاقيـة؛ ومـا إذا كـانت تقـدم مشـورة تقـنية سليمة                       

ولذلك، فإن من املهم النظر يف برنامج عملها وإجراءات         . يئااومعـارف ذات قـيمة بالنسبة لعمليات االتفاقية وه        
مــثل الفــريق العــامل  (التــبادل املــثمر بيــنها وبــني مؤمتــر األطــراف واهليــئات املخصصــة األخــرى وأدوات االتفاقيــة    

. صعب هو تقييم  العـلم والتكـنولوجيا  جلـنة وحتديـد كفـاءة   ). املخصـص املعـين باسـتعراض التـنفيذ، واآلليـة العامليـة           
. أن يستند إىل حتليل نسبة الفائدة إىل الكلفة وإىل درجة استخدام املوارد بصورة جيدةمـن ناحية،  فينـبغي   . لـلغاية 

مثال ذلك (وفضـالً عـن ذلـك، ينـبغي مـراعاة عمـليات املشـاركة واألهلية العلمية والتقنية ألعضاء اللجنة وهيئاا                   
 الكفاءة باملدخالت املالية فحسب بل أيضاً باالستثمار الفعال لوقت       وال تتعـلق  ). اخلـرباء، األفـرقة   املكـتب، قائمـة     

 .وعقول املوارد البشرية للتوصل إىل النتيجة املنشودة

طائفة من املشكالت لتحديد   العلم والتكنولوجياجلنةويكفي إجراء حتليل ولو وجيز جداً لفعالية وكفاءة  
سواء يف مداوالا (العام للمناقشة وسطحيتها    طابع  الس العمليات؛   تسيي: واليت تشمل املتعلقة بأدائها وسري عملها     
إنعـدام الـتركيز يف بـرنامج العمـل والتوسـع املفرط فيه، إحراز تقدم بطيء يف جمال             ؛)هـي أو يف مـداوالت أفرقـتها       

ة بإرشاد فعلية ذات صلة مباشر" منتجات"التوسـع العـلمي والـتقين يف القضـايا احملـددة؛ وعـدم القـدرة عـلى إنتاج                  
ففحص : عـلى أن هـذه املشكالت هي يف الواقع أعراض ملشكالت أخرى   . عمـلييت رسـم السياسـة العامـة والتـنفيذ         

 وتتعلق  العلم والتكنولوجياجلنةهـذه الـتحديات فحصاً أدق يبني أا قائمة على مشكالت هيكلية أعمق تواجهها         
 . الفينحبجم اللجنة وهيئاا األخرى، والتمثيل فيها، وتكوينها

  العلم والتكنولوجياجلنةالتحديات اليت تواجهها 

 احلجم

وأدى ذلك إىل   .  مفتوحة أمام مجيع األطراف     العلم والتكنولوجيا  جلنةتنص االتفاقية على أن املشاركة يف        
رب يف مفاوضات جلنة التفاوض احلكومية عكان قد و. معظـم األحيـان  أن أصـبحت اهليـئة كـبرية وصـعبة القيـادة يف           

رئي ، ولكن املشاركةاحلد من ونوقشت فكرة  .الدوليـة املعـنية مبكافحـة التصحر عن القلق باحتمال حدوث ذلك       
. أدى إىل إثارة نقاش بشأن معايري تكوين اللجنة وقضايا تتعلق بالتمثيل االقليمي الـبديل   أـا غـري ممكـنة ألن احلـل          
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صعوبة أن بدأت عملها، واجهت بسبب كرب حجمها،        قـد دلـت الـتجربة على أن جلنة العلم والتكنولوجيا، منذ             و
اتباع من أساساً الكبرية تعاين هذه اللجنة  ف.فعـلية يف إجـراء مناقشات علمية جادة والتخطيط للعمل بصورة فعالة    

جيدة مشورة  لجنة ويشكل ذلك عقبة خطرية أمام تقدمي ال   .عمـليات تؤدي إىل توصلها إىل القاسم املشترك األدىن        
 .اقيةالتفإىل ا

 لتكاليف والتواترا

، هو اجلانب الذي  سابقاً العلم والتكنولوجياجلنةمثـة جـانب آخـر ظهـر يف سـياق املفاوضـات اليت أجرا           
ولئن مت التسليم بأن تكاليف . هليـئات العـلمية الكـبرية مقـابل اهليـئات العـلمية الصـغرية       تكـاليف ا اعتـبارات   بيتعـلق   

إذا عقدت تدبرها ميكن تكاليف  ستكون كبرية، فإا اعتربت العلم والتكنولوجيا جلنةاملشاركة الكاملة يف اجتماع 
فمن املمكن استيعاب تكاليف   .  األطراف مؤمتراجتماعات  سـنوياً يف مـوازاة      جلـنة العـلم والتكـنولوجيا اجـتماعاا         

شاركة األطراف  مل التربعات   واملسامهات يف صندوق   األطراف   ؤمتر يف امليـزانية االمجالية مل      العـلم والتكـنولوجيا    جلـنة 
فقد رئي أنه ستترتب عليه  هيئة أصغر حجماً ومكرسة للعلم،      لذلك، وهو إنشاء    البديل  أما  . أقـل البلدان منواً   مـن   

عرب عن خماوف وفضالً عن ذلك، أُ. تكـاليف أعـلى مـن املـرجح أن تتطـلب ختصيص أموال من امليزانية األساسية            
للقيام بعمل علمي وتقين فعلي خالل السنة سيتطلب عقد اجتماعات منتظمة      غر  جلنة اخلرباء أص  إنشـاء   مفادهـا أن    

ولذلــك، افــترض أن تشــكيل هيــئة أصــغر ســيؤدي إىل  .  األطــرافمؤمتــرفــيما بــني الــدورات لــتقدمي املعــلومات إىل 
 .مشاركة اضافية كبرية وتكاليف سفر باهظة

انعقاد اجتماعات جلنة العلم والتكنولوجيا     ولـئن كـانت افتراضـات حتقيـق وفـورات يف التكاليف يف حالة                
باالقـتران مـع اجـتماعات مؤمتر األطراف افتراضات يف حملها متاماً يف فترة انعقاد االجتماع العاشر للجنة التفاوض      
احلكوميـة الدوليـة لوضـع اتفاقيـة دوليـة ملكافحة التصحر وحىت انعقاد مؤمتر األطراف الثالث، فإن مؤمتر األطراف                   

وسـيطرح عقـد اجـتماعات مـرة كـل سـنتني للجـنة العـلم         . يعتـرب بدايـة لعقـد اجـتماعات مـرة كـل سـنتني       اخلـامس  
والتكــنولوجيا حتديــات خطــرية الســتمرارية العمــل العــلمي والــتقين للجــنة وإدارتــه الفعالــة يف الفــترة الفاصــلة بــني   

بل اخلسائر يف الفعالية والكفاءة يف ويتعني على األطراف أن تقيم من جديد الوفورات يف التكاليف مقا    . الـدورات 
 .ضوء هذا التحول

 التكوين والتمثيل

يطـرح تكويـن جلـنة العـلم والتكـنولوجيا ومكتـبها وعملية ترشيح أعضاء أفرقتها املخصصة حتديات فعلية                    
ن ويعـود ذلك على وجه التحديد، إىل عرف األمم املتحدة يف ضما         . فـيما يتعـلق بفعاليـة وكفـاءة عمـليات اللجـنة           

). وغالباً مسيسة للغاية(التمـثيل اجلغـرايف يف هيـئات مـن هذا النوع، جيعل، يف الواقع هذه اهليئات كبرية، ومرهقة          
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وبالطـبع، فـإن املشـاركة االنـتقائية البديـلة تـترتب عـليها بعـض التـنازالت فـيما يتعلق بالشفافية وبإمكانات التعلم            
 . املقررة يف األمم املتحدة ويف العمليات التابعة لالتفاقيات األخرىوالنشر األضيق، وهي خمالفة لعمليات التمثيل 

وأثـناء املفاوضـات، مت الـنظر يف فكـرة إنشـاء جلنة للعلم والتكنولوجيا انتقائية صغرية، لكن مل يتم الدفاع           
 تأييد الـيت سـعت إىل  " التمـثيل "و" الـتكاليف "بـنجاح عـن هـذه الفكـرة وذلـك يف ضـوء احلجـج األقـوى املتعـلقة ب                      

ومع ذلك، مل يتم تناول هذه املناقشة بصورة مناسبة ألا اختذت        . املشـاركة الكامـلة يف جلـنة العـلم والتكـنولوجيا          
ويف الواقع، إذا ما طرحت الشواغل املتعلقة بالتكاليف  ". و"بـدالً مـن سـيناريو       "  أو -إمـا   "دائمـاً شـكل سـيناريو       

لية صغرية، توكل إليها مهمة إعالم جلنة العلم والتكنولوجيا بأكملها، جانباً، فإن من شأن إنشاء هيئة علمية تكمي  
 .أن يسهم إسهاماً كبرياً يف ضمان كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا

 اخلربة الفنية

وسبب . فـيما يتعـلق باخلـربة الفـنية، مـن اإلنصـاف القول إن جلنة العلم والتكنولوجيا هي هيئة غري علمية               
ويعــزى هــذا إىل حــد كــبري إىل مســتوى اخلــربة الفــنية  . جــنة ال جتــري حاليــاً مناقشــات عــلمية حقيقيــة ذلــك أن الل

 .للمشتركني وإىل حجم اللجنة وتكوينها وكذلك إىل شكل منط مداوالت األمم املتحدة

طبيعة فممثلو جلنة العلم والتكنولوجيا هم مندوبون حكوميون يتم اختيارهم لتمثيل املصاحل الوطنية ذات ال 
ولــئن كــانت ألولــئك املــندوبني خــلفية عــلمية مــا، فــإم مييــلون إىل أن يكونــوا    . العــلمية والتقــنية، والــنهوض ــا 

ويصدق ذلك خصوصاً يف حالة الوفود الصغرية . مستشارين يف السياسات العامة تتوفر لديهم معرفة عامة بالقضايا
تكـنولوجيا يف وقـت واحـد، تكـون مؤلفـة من أشخاص غري              ألـا، بسـبب انعقـاد مؤمتـر األطـراف وجلـنة العـلم وال              

وهذا هو اخليار الوحيد أمامهم ألن البديل عنه هو     (متخصصـني يكونـون قـادرين عـلى حضور اجتماعات اهليئتني            
وعلى ذلك، تفتقر وفود عديدة إىل اخلربة الفنية ). استبعادهم، حبكم الواقع، من حضور اجتماعات إحدى اهليئتني   

مشاركة يف مناقشة علمية موضوعية يف هذا احملفل، وتركز انتباهها، من مث، على قضايا تتعلق بالسياسة                الالزمـة لل  
 .العامة والعملية املؤسسية يف إطار جلنة العلم والتكنولوجيا

 منط املداوالت وشكلها

ظام الداخلي تعمـل جلـنة العـلم والتكنولوجيا مبوجب نفس بارامترات عمل مؤمتر األطراف فيما يتعلق بالن        
والـربوتوكول، ممـا يضـطرها إىل أن تكـون حمفـل إجـراءات وممـا حيـول دون مشـاركتها يف مناقشة فنية بناءة بشأن                         

وأيـاً كـانت الـنوايا واملقاصـد، فـإن جلـنة العـلم والتكـنولوجيا هـي بـالفعل هيـئة الختاذ القرارات                        . القضـايا العـلمية   
 . السياسية يف ضوء املعلومات العلمية
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 يات اليت تواجهها آليات جلنة العلم والتكنولوجياالتحد

إن اجتماع القيود املشار إليها أعاله قد اضطر جلنة العلم والتكنولوجيا إىل أن تضع قائمة باخلرباء واألفرقة  
ومع ذلك، فإن . العلمية وكذلك عمليات خمصصة متنوعة، وأن يعول عليها بغية االضطالع مبناقشة جلوهر القضايا

 .ية وكفاءة هذه اآلليات مقيدة، هي األخرى، بنفس التحديات اليت تواجهها اللجنةفعال

 قائمة اخلرباء

. تعتمد جلنة العلم والتكنولوجيا حالياً على اخلربة الفنية العلمية والتقنية املتوفرة هلا من خالل قائمة خرباء  
خلــرباء لقائمـة اخلــرباء خيضـع متامــاً للســلطة   فترشـيح ا . ولألسـف، فــإن عمـلية إعــداد قائمـة اخلــرباء مل تكـن صــارمة    

الـتقديرية لألطـراف، وإذا كـانت لـبعض األطراف إجراءات وطنية الختيار املرشحني، فإن العديد من الترشيحات                 
ليست دقيقة، مما يؤدي إىل عدم التحقق من املستوى العام للخربة العلمية للخرباء املدرجة أمساؤهم يف قائمة اخلرباء 

 .ا، وإىل عدم اتساقهماولنوعيته

 أفرقة اخلرباء املخصصة

إن مهمة األفرقة املخصصة هي معاجلة القضايا من خالل إجراء دراسات خاصة لتوفري املعلومات وتقدميها  
 .إىل جلنة العلم والتكنولوجيا

كل يف أن وتتمثل إحدى املشا. وحـىت يومنا هذا أنشئت ثالثة أفرقة من هذا النوع، وفائدا مثرية للنقاش     
العمــلية املتــبعة لتشــكيل مــثل هــذه األفــرقة تعطــي االعتــبارات املتعــلقة بالتمــثيل أمهيــة أكــرب مــن تــلك الــيت تعطيهــا   

ويف أحسـن األحـوال، يـثين على خمتلف األفرقة إلصدارها بنجاح تقارير عن    . العتـبارات اجلـدارة العـلمية والتقـنية     
رير مشكوك فيها ألن تقدميها إىل جلنة العلم والتكنولوجيا ال         ومـع ذلـك، فـإن فـائدة هذه التقا         . موضـوع مطـلوب   

واألهم من . يولـد أي نقـاش أو جـدال، وألنـه ال يعقـبها سـوى القليل من اإلجراءات، أو ال تعقبها إجراءات البتة              
إىل مدى وحسبنا أن ننظر . ذلك أن حتليالت هذه التقارير وتوصياا ليس هلا أثر مباشر أو غري مباشر على التنفيذ

قيـام األطراف بتحديد واستخدام معامل قياس ومؤشرات يف تقاريرها الوطنية لنخترب نفوذ األفرقة املخصصة التابعة         
 .للجنة العلم والتكنولوجيا

إن اخلرباء املدرجني يف قائمة اخلرباء وخرباء أفرقة جلنة العلم والتكنولوجيا على السواء، يعانون أساساً من  
ري معروفني إال قليالً يف اتمع العلمي وألن التقارير اليت يقدموا إىل مؤمتر األطراف ال تنشر وال    معوقات ألم غ  

ومـن املتصور أن املشاركة ستؤدي إىل استثمارات مهنية كبرية، وأا، يف حالة الترشيحات الواردة    . تقـرأ خارجـه   
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و معدوم من الفوائد املهنية جلذب مشاركة كبار     مـن البـلدان املـتقدمة، سـتتطلب تكـاليف كـبرية ، مع قدر قليل أ                
 .العلماء

 العمليات املوضوعية املخصصة األخرى

لقــد تطــورت ــج أخــرى تتعــلق بــتقدم عمــل جلــنة العــلم والتكــنولوجيا، ويعــود ذلــك جــزئياً إىل القيــود     
ص مت تفويض أنشطة برنامج وبوجه اخلصو. املفروضة على عمليات جلنة العلم والتكنولوجيا وقائمة اخلرباء واألفرقة

مثال، استقصاء وتقييم (عمـل جلـنة العـلم والتكـنولوجيا إىل احتـادات أو جمموعـات متخصصة أو خرباء استشاريني                  
مثالً، املؤسسة اإليطالية (أو هيئات متخصصة ) الشبكات القائمة، واالحتاد الذي يترأسه برنامج األمم املتحدة للبيئة

مـثالً، العمل املتعلق باملؤشرات ومعامل األداء الذي تقوم به         (أو مؤسسـات متخصصـة      ) وموضـوع املعـارف التقـنية     
وهذه االجتاهات هي اجتاهات خمصصة  ). اللجـنة الدائمـة املشـتركة بـني الـدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل              

وإن نهج إنشاء الشبكات . جعللغاية، لكن النهج القائم على املرونة وبناء الشراكة املالزم هلذه البدائل هو ج مش
العـلمية تقـوم ببـناء وتدعـيم اإلطـار الـالزم لـنواة موثـوق ـا مـن املعـارف العـلمية لدعم جلنة العلم والتكنولوجيا،                   

 .وسيتمخض عنها نشر املعارف بني مجهور أوسع

عني عليها ولألسـف، فـإن هـذه املبادرات بسبب طبيعتها املخصصة، ال حتصل على كثري من التمويل أو يت              
وثبت أن هذا النهج لعمل جلنة العلم والتكنولوجيا هو ج غري . أن تعتمد على متويل طوعي ال ميكن التعويل عليه

 .قابل لالستمرار

 التمويل الطوعي لألفرقة الفرعية للجنة العلم والتكنولوجيا وملبادراا

وجيا إىل حـدوث أزمة مالية واضحة       ولألسـف، أدت هـذه الـتحديات الـيت تواجههـا جلـنة العـلم والتكـنول                 
وكانت اجلهات املاحنة، منذ البداية، تتوخى احلذر فيما يتعلق بدعم عمل اللجنة، وأدت األسباب املختلفة       . املعـامل 

وأفضى ذلك إىل تأخر تنفيذ برنامج عمل اللجنة، وهو برنامج عمل يعتمد إىل . املشار إليها أعاله إىل تعزيز ترددها
فمثالً، وقعت املرحلة الثانية للمبادرة املتعلقة باستقصاء وتقييم الشبكات املوجودة، . لدعم الطوعيحد كبري على ا

الـيت وافـق عـليها مؤمتـر األطـراف الـرابع، ضـحية هـذه الشـكوك، فـلم تتلق، حىت يومنا هذا، أي دعم مايل طوعي                    
جممل مصداقية عمليات اللجنة، مبا يف وهذا أمر مؤسف، ألن عدم التمويل يلقي مزيدا من الشكوك على      . للتـنفيذ 

 .ذلك قدرا على حتديد برامج العمل املقبلة حتديدا فعاالً
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 برنامج العمل

يـتعني عـلى جلـنة العـلم والتكـنولوجيا، لكـي تتصـدى هلـذه الشـكوك اهلامـة، ولكـي تصبح جلنة ذات صلة                
ذ االتفاقية واملشاركة بصورة كبرية فيها لضمان حقيقية باملوضوع، أن حتدد يف برنامج عملها سبالً للتأثري على تنفي

 . إقامة الروابط العلمية والتقنية اهلامة مع حمافل االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى والتأثري عليها

ومع . وبالطبع، جيب أن تتضمن اخلطوة األوىل اضطالع اللجنة بدور مباشر يف عمليات استعراض التنفيذ           
بل إن حتديد بنود عمل الربنامج كان يتم على أساس شكلي، أي      . اللجـنة، حـىت يومـنا هذا، بذلك       ذلـك، مل تقـم      

ــة      ــتحديد يف نــص االتفاقي معــامل األداء، واملؤشــرات، واملعــارف  (عــلى أســاس القضــايا واملواضــيع املشــار إليهــا بال
األراضي اجلافة، فمن الغري الواضح ما ولئن كانت هلذه املواضيع صلة بنمو    .). التقـليدية، ونظـم اإلنـذار املبكر إخل       

. إذا كـان إسـهام اللجـنة قـد سـاعد على حتسني فهم األطراف هلذه القضايا، ناهيك عن تأثريه على تنفيذ االتفاقية               
قدرا على أن تكون ذات صلة باملواضيع، وإسهامها يف عمليات االتفاقية، : ويعتمد مستقبل اللجنة على مسألتني   

 .لمالقائمة على التع

 وثاقة الصلة باملوضوع والعملية القائمة على التعلم

أُتيحت للجنة العلم والتكنولوجيا، يف مؤمتر األطراف الرابع، أول فرصة الستطالع املواضيع اإلضافية اليت  
 يشجع ٤-م أ/١٦فاملقرر . ولألسف، مل جتر مناقشات عن املوضوع. يتعني عليها معاجلتها يف برنامج عملها املقبل

اإلنـذار املـبكر، واملعـارف التقـليدية، وأسس     (لى زيـادة مراقـبة البـنود احلاليـة لـربنامج جلـنة العـلم والتكـنولوجيا                  عـ 
ــة، واملؤشــرات ــتحديد    ) املقارن اســتراتيجيات نقــل املعــلومات  "مــع إضــافة مــبادرة جديــدة واحــدة أخــرى تتعــلق ب

ولألسـف، فـإن، هـذا العمل     ". آثـار اجلفـاف   واسـتخدامها لـتوليد املمارسـات الفضـلى ملكافحـة التصـحر وختفيـف               
املقـترح، وإن كـان مـثرياً لالهـتمام، يـبدو وكأنـه ال ميـت بصلة استراتيجية إىل العملية اليت كانت جتري يف موازاة                    

 .مؤمتر األطراف الرابع، أي الفريق العامل املخصص املعين باستعراض التنفيذ

ستعراض التنفيذ، وإن مل تكن بالتأكيد كاملة، قد برهنت     إن اجـتماعات الفريق العامل املخصص املعين با        
على أنه ميكن مناقشة املواضيع املتعلقة باملضمون، شريطة حضور الالعبني املعنيني وشريطة أن تكون املناقشة جيدة 

ملية احملتمل وقد شهد أطراف االتفاقية اآلن منافع العملية اليت تقوم على التعلم، مبا يف ذلك تأثري هذه الع . التنظـيم 
 .على تزويد جلنة العلم والتكنولوجيا باملعلومات وتلقي املعلومات منها

وأُثـريت يف هـذه املناقشـات قضـايا عـلمية وتقـنية هامـة مت حتليـلها حتـليالً ممـتازاً مـن قـبل رئيس جلنة العلم                   
. عين باستعراض التنفيذوالتكـنولوجيا ونـائب رئيسـها وأُدرجـت يف تقريـر نـائب رئيـس الفريق العامل املخصص امل                 
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وأثبتت هذه العملية أن هذه القضايا هلا صلة باملوضوع الرئيسي وأن احلاجة إىل معاجلتها توفر والية حقيقية للجنة 
 .إلدراجها يف برنامج عملها املقبل

 والـتحدي الـذي تواجهـه جلـنة العـلم والتكـنولوجيا يف مؤمتر األطراف اخلامس، هو النظر يف هذه القضايا                   
العـلمية والتكـنولوجية، بالصـيغة الـيت حددهـا الفـريق العـامل املعـين باستعراض التنفيذ، ووضع توجيهات للسياسة                     
العامة تكفل أن يتم حتديد البنود الالزمة وبرنامج العمل، والتخطيط هلا استراتيجياً وتنفيذها تنفيذاً ناجعاً وفعاالً،      

 .هلا ضمان التغذية املرتدة للبلدان املتأثرة للمساعدة يف تنفيذهامبا يف ذلك حتديد العمليات اليت ميكن من خال

 التوصيات

ومـن غـري املستصـوب إعـادة فـتح بـاب االتفاقيـة بغية تقييد املشاركة        ب جـداً   الصـع مـن   سـيكون    ‘١‘
 ولذلك يتعني على األطراف السعي إىل إجياد فرص لتزويد .املفـتوحة يف جلـنة العلم والتكنولوجيا      

 والتكنولوجيا ياكل ومعدات إضافية بغية حتسني املعلومات اليت تستند إليها مناقشاا جلنة العلم
 ).انظر أدناه(وتوجيه وظائفها املتعلقة باختاذ القرارات 

رداً على حتديات الكفاءة والفعالية اليت تواجهها مثل هذه اهليئة الكبرية، هناك أدلة كافية تسمح       ‘٢‘
 ألا أقدر على االضطالع بوظيفة تتسم باالبتكار والتحدي بغية تنفيذ  باقتراح إنشاء هيئة أصغر   

 .االتفاقية

لقـد حـان الوقـت إلعـادة تقيـيم االفتراضـات املتعـلقة بـالوفورات يف الـتكاليف النامجة عن انعقاد             ‘٣‘
االجتماعات السنوية لكل من مؤمتر األطراف وجلنة العلم والتكنولوجيا يف وقت واحد، وقياسها 

لنسبة للخسائر احملتملة الفعلية متاماً يف الفترة الفاصلة بني الدورات والنامجة عن عدم الكفاءة يف با
تـنفيذ بـرنامج عمـل جلـنة العـلم والتكـنولوجيا خـالل السنتني وكذلك التكاليف اإلمجالية املترتبة                  

ويتعني على . عالـة عـلى املشـاركة الكامـلة يف جلـنة العـلم والتكـنولوجيا، املـرهقة وبالـتايل غـري الف            
األطراف أن تنظر من جديد يف اخليار الذي يتمثل يف إنشاء هيئة أصغر للعلم والتكنولوجيا تقوم          

 .بعمل يكمل ويدعم عمل جلنة العلم والتكنولوجيا

ميكـن أن تظـل جلـنة العـلم والتكـنولوجيا القائمـة عـلى املشـاركة الكامـلة، واملمثلة على املستوى                        ‘٤‘
ة الختاذ القرارات العلمية والتقنية، مع إعادة النظر يف أهدافها لكي تتمشى على حنو اإلقليمي، هيئ

أفضـل مـع تكويـنها، أي أن تقـدم إىل مؤمتـر األطـراف، يف جمال السياسة العامة، املشورة القائمة                  
 .على العلم والتكنولوجيا
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غراض، هي بالفعل هيئة الختاذ إذا افـترض، أن جلـنة العـلم والتكـنولوجيا، أيـاً كـانت الـنوايا واأل                 ‘٥‘
القـرارات السياسـية يف ضـوء املعـلومات العـلمية، فإن املستوى احلايل للخربة العلمية املوجودة يف            

ومـع ذلـك، ينـبغي أن تزود اللجنة باملشورة التقنية السليمة والقدرة    . اللجـنة هـو مسـتوى كـاف       
 .العلمية للتقدم بعملها

 جلنة العلم والتكنولوجيا باستطالع اآلليات اليت ميكن إقامتها لكي      ولـلقيام بذلك، ينبغي أن تبدأ      ‘٦‘
تـتمكن مـن إنشـاء هيـئة خـرباء أساسـية دائمـة أصـغر تابعـة هلـا، واحلصـول عـلى معارفها العلمية                       

 .اخلارجية

ومـن املفـترض أن يتخذ ذلك شكل متويل   . ومـن املفهـوم أن ذلـك سـيتطلب دعمـا ماليـا أساسـياً             
وينبغي أن يطلب إىل األمانة   . شـكل ميـزانيات بشأن االتصاالت والنشر      إداري وحمفـز، وكذلـك      

قادراً على املنافسة "استطالع ما ستتطلبه هذه اهليئة املخصصة من أموال لكي تكون كياناً علمياً 
 ".وله مصداقية

إلصالح على أن جناح عملية ا. ميكن أن تتألف هذه اهليئة من ممثلني مرشحني حالياً لقائمة اخلرباء ‘٧‘
هـذه يف األجـل الطويـل سـوف يـتوقف عـلى توخـي املـزيد مـن الصـرامة يف عمـلية اختيار اخلرباء                       

 .لقائمة اخلرباء لضمان خربة علمية وتقنية رائدة

ويتمثل . الستعراض األقران لضمان أرفع مسامهةلية ما آلينبغي أن ختضع العضوية يف جلنة اخلرباء  ‘٨‘
اء بـإعداد مســامهات مكــتوبة سـلفاً، لكــي يـنظر فيهــا األعضــاء    أحـد اخليــارات يف مطالـبة األعضــ  

 .اآلخرون ولعرضها يف اجتماعات اهليئة

. ميكـن، التـنويه ـذه املسـامهات احملـددة، يف إجراءات االتفاقية املتعلقة بلجنة العلم والتكنولوجيا              ‘٩‘
سامهني على توسيع وفضال عن ذلك، يتعني على جلنة العلم والتكنولوجيا أن تنشط يف تشجيع امل         

نطاق نشر حبوثهم، مبا يف ذلك من خالل إصدار مطبوعات أخرى وعقد حمافل علمية ذات صلة          
 .باملوضوع

يف حالـة إنشاء هيئة أساسية تابعة للجنة العلم والتكنولوجيا، تكف هذه األخرية عن إنشاء أفرقة    ‘١٠‘
 . ة من اهليئة األساسيةخمصصة، وإن كان ميكن إنشاء مثل هذه األفرقة بناء على توصي

ينـبغي للجـنة العـلم والتكـنولوجيا، كـلما كـان ذلـك ممكـناً، تشـجيع اتـباع ـج إقامـة الشبكات                 ‘١١‘
ــرنامج العمــل   ــتكارية لدفــع عجــلة ب ــة أن تنشــط يف   . العــلمية االب ــنواة العــلمية لالتفاقي ــبغي لل وين
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 شـأن ذلـك أن يبين ويعزز   التشـجيع عـلى إنشـاء احتـادات وغريهـا مـن الـنهج االبـتكارية ألن مـن           
 .ويوسع نطاق اخلربات واملعارف العلمية املوثوق ا يف جمال األراضي اجلافة

فـيما يتعـلق باالتفاقـات البيـئية املـتعددة األطـراف، وال سـيما اتفـاقييت التنوع البيئي وتغري املناخ،                ‘١٢‘
طة هليئتها األساسية، على    ينـبغي للجـنة العـلم والتكـنولوجيا أن تعمـل، من خالل املشاركة النشي              

 .حتديد بنود ملموسة لربنامج عمل مشترك

ويتعني إجراء دراسة شاملة لربنامج جلنة العلم والتكنولوجيا يف ضوء املناقشات اجلارية يف مؤمتر األطراف 
اء عملية وينـبغي، عـلى وجـه الـتحديد، أن تـدرج القضـايا العـلمية والتقنية اليت تثار أثن                 . وهيـئاته الفـرعية األخـرى     

استعراض التنفيذ يف برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا، والعكس بالعكس، وذلك إما من خالل ربط العمليتني 
أو املطالبة بأن يشارك ممثلون يتم تعيينهم من كل طرف، يف حمافل  ) مبا يف ذلك جدولة اجتماعاما لكي تتعاقب      (

 .الطرف اآلخر

 شيلي -٣

نولوجيا إحـدى األدوات الرئيسـية لـتطوير اتفاقيـة األمـم املتحدة ملكافحة التصحر               تعتـرب جلـنة العـلم والتكـ       
 .والتقدم يف تنفيذها على الصعيد اإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين

وجلـنة العـلم والتكـنولوجيا هـي اهليـئة الـيت تقوم بتلخيص وتوجيه ونشر آخر املعلومات عن تدابري التنفيذ                    
واء فيما يتعلق بالتكنولوجيات التقليدية أو التكنولوجيات املتطورة، وكالمها ال غىن عنه       املمكـنة داخل البلدان، س    

 .للقيام مببادرات ترمي إىل وقف عمليات التصحر

 :ويف ضوء ما تقدم، واستجابة لطلب تقدمي مسامهات، تتقدم شيلي باالقتراح التايل 

 التكنولوجياحتديد مواضيع ذات أولوية لتنظر فيها جلنة العلم و )أ( 

ينبغي مناقشة هذه املسألة يف االجتماعات اإلقليمية وينبغي إحاطة جلنة العلم والتكنولوجيا علماً باملواقف  
ولقد نشأت صعوبات داخل البلدان يف جمال تطبيق . اإلقليمية حبيث يتسىن إجياد حل أخري يف مؤمتر األطراف القادم

التقليدية ويف جماالت أخرى ذات أمهية مماثلة، وينبغي حتليل الوضع يف         املؤشـرات ومقـاييس األداء والتكنولوجيات       
 .االجتماعات اإلقليمية ويف اجتماعات األطراف
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 وضع برنامج عمل )ب( 

ينبغي أن يكون حتديد املواضيع ذات األولوية مرتبطاً بأهداف دنيا للجنة العلم والتكنولوجيا وللبلدان، مع  
مؤمتر (وتقترح شيلي، بالتايل، إعداد برامج عمل قصرية األجل . نب اهليئات املختصةتقدمي دعم تقين ومايل من جا

ومتوسـطة األجـل اسـتناداً إىل الـتزامات من جانب خمتلف اهليئات     )  مؤمتـر األطـراف السـادس   -األطـراف اخلـامس    
 :املعنية

 جلنة العلم والتكنولوجيا - 

 املشاريع دون اإلقليمية/الربنامج - 

 تارة بشأن مواضيع حمددةبلدان خم - 

 .أو تقين من جانب املنظمات املتعددة األطراف لكل من املبادرات املعتمدة/دعم مايل و - 

 الفريق العامل )ج(

ينـبغي أن يكـون للجـنة العـلم والتكنولوجيا، كما تقترح الوثيقة حبق، فريق عامل دائم، ذو متثيل إقليمي،       
وميكن أن تتألف كل جمموعة إقليمية من . لف املناطق وجلنة العلم والتكنولوجياليقوم بدور احملادث واملقيم بني خمت

ويتكون الفريق العامل التابع للجنة العلم والتكنولوجيا . شخصني أو ثالثة أشخاص تنتخبهم االجتماعات اإلقليمية
 .من جمموع اموعات اإلقليمية

 اجلمهورية التشيكية -٤

 املتعـلق بتحسـني مسـتوى كفـاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا،             ٤-م أ /١٧باإلشـارة إىل تـنفيذ املقـرر         
تؤيـد األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املـتحدة ملكافحـة التصـحر، املنتمية إىل منطقة أوروبا الوسطى والشرقية، التعاون                       

بيولوجي، واتفاقية األمم بصـورة أوثـق مـع االتفاقـات البيـئية املـتعددة األطـراف األخرى، ال سيما اتفاقية التنوع ال                
املـتحدة اإلطاريــة بشــأن تغــري املـناخ، واالتفاقــات اإلقلــيمية، بغيــة تنســيق الـربامج املواضــيعية، وتعزيــز فكــرة إقامــة    
مشاريع متكاملة ذات آثار متعددة أكيدة وتطبيقها، والتوصل إىل اتفاق يف اآلراء بشأن مؤشرات مشتركة توضح              

 .ساسية الثالثالتآزر بني اتفاقيات ريو األ

وتؤيـد األطـراف يف االتفاقيـة، املنتمية إىل منطقة أوروبا الوسطى والشرقية، دور جلنة العلم والتكنولوجيا                
بوصفها هيئة فرعية علمية مستقلة تابعة ملؤمتر األطراف، مؤلفة من أفضل اخلرباء يف العامل، وتقوم بإعداد توصيات 
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ملفيد جداً جعل جلنة العلم والتكنولوجيا أقرب إىل املستويني اإلقليمي        ومن ا . لـلمؤمتر لكـي يـتخذ قـرارات سياسية        
والوطين من خالل القيام، يف الفترات الفاصلة بني اجتماعات مؤمتر األطراف، بتنظيم االجتماعات اإلقليمية للجنة 

) لعلمية والتكنولوجيةا(املذكورة بشكل يعكس على أساس أكثر تعقيداً الروابط مع أنشطة اهليئات الفرعية املعنية          
 .التابعة لالتفاقيات العاملية واالتفاقات اإلقليمية األخرى

وتـرى غالـبية البـلدان يف مـنطقة أوروبـا الوسـطى والشـرقية الـيت ال تعـاين مباشـرة مـن التصـحر بل تواجه                       
لألراضي الصاحلة تدهـورا يف األراضـي ومـا إىل ذلك، أن من بني املهام الرئيسية للجنة وضع وصون النسب املثلى            

لـلزراعة، واملروج، واملراعي، والغابات ومناطق املياه وفقاً ملبادئ التنمية املستدامة وقدرة البيئة، بغية عدم اإلفراط       
 .يف زراعة األراضي الزراعية من خالل التحريج االنتقائي، أو املمرات األحيائية أو إنشاء األراضي العشبية

 االحتاد األورويب -٥ 

، على إجراء مشاورات موسعة تتعلق بسبل حتسني مستوى        ٤-م أ /١٧ األطراف، مبوجب املقرر     شـجعت  
. ٢٠٠١يونيه / حزيران٤كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا، وعلى إحالة توصياا إىل األمانة يف موعد أقصاه 

 :ويود االحتاد األورويب أن يوصي مبا يلي

. ولوجيا ميكن وينبغي أن جيرى يف إطار واليتها واختصاصاا احلاليةإن إصالح جلنة العلم والتكن )أ( 
 .ومع ذلك، هناك حاجة إىل تغيري الطريقة اليت تتبعها اللجنة يف أداء واليتها

فمن الضروري أن تتاح النتائج اليت تتوصل إليها جلنة العلم والتكنولوجيا، بصورة جمانية وعلنية، يف شكل  
وتقـوم جلـنة العـلم والتكـنولوجيا اآلن مبطالـبة األطراف بأن تدرج يف تقاريرها                ). واضـيع حسـب امل  (تقاريـر حمـددة     

ويـتعني عـلى جلنة العلم والتكنولوجيا       . الوطـنية مـزيدا مـن املعـلومات عـن اجلوانـب العـلمية والتكـنولوجية للتـنفيذ                 
لــك، مــن شــأن جلــنة العــلم  وفضــالً عــن ذ. املُصــلَحة اســتطالع مــزيد مــن إمكانيــات مجــع وحتــليل هــذه املعــلومات 

 .والتكنولوجيا املُصلَحة أن تزيد من حتسني وتعزيز مسامهتها يف استعراض تنفيذ االتفاقية

ينبغي إنشاء فرقة عمل للجنة العلم والتكنولوجيا لإلشراف على القضايا اليت تقع ضمن واليتها،       )ب( 
األطــراف، وبالــتايل الســماح باتــباع ــج عــلمي وتنســيقها، بغيــة تنســيق عمــل األفــرقة املخصصــة واإلعــداد ملؤمتــر  

ويتعني أن تتألف فرقة العمل هذه من العدد اإلمجايل لألفرقة . وتكـنولوجي يتسـم بعمـق أكـرب إزاء املواضـيع املعنية           
. وينـبغي انتخاب رئيسني مشاركني خلدمة فرقة العمل .  ممـثال  ٣٠املخصصـة وبالـتايل، أن تكـون مؤلفـة مـن قـرابة              

وتنص االتفاقية بالفعل على إنشاء األفرقة العاملة، ومبا . ريق أن يعني منسقاً جلمع ونشر املعلومات    وينـبغي لكـل فـ     
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ــلم والتكــنولوجيا          ــة جلــنة الع ــري والي ــرقة املخصصــة، فــال حاجــة إىل تغي ــرقة العمــل ســتتألف مــن أعضــاء األف أن ف
 .واختصاصاا

 

 مؤمتر األطراف

 
 

 جلنة العلم والتكنولوجيا

 

 ل جلنة العلم والتكنولوجيافرقة عم

 :   مؤلفة من أربعة لكل منها مهمة حمددة هي
 

ختفيف حدة األثر) جيم(  النتائج) دال(  املعارف) ألف( األثر) باء(

وينبغي تبسيط عمل . أو املوضوع /إن العمـل يف األفـرقة املخصصـة احلاليـة يـتم حبسـب القطاع و                )ج( 
، ختفيف حدة األثر )باء(، اآلثار )ألف( أربع مراحل، مثالً، املعارف التطبيقية هذه األفرقة من خالل اتباع ج من

 .وينبغي أن يكون األعضاء الذين يتم اختيارهم لكل فريق خمصص أكفأ يف املراحل األربع). دال(، والنتائج )جيم(

وبالتايل السماح وميكـن تنسـيق عمـل أعضـاء األفـرقة بسـهولة وبفعالية ، من خالل الوسائل اإللكترونية،             
 .بعملية مستمرة مع عقد اجتماعات عرضية تقتصر على مناقشة التقدم احملرز

وأن تتناول قضايا حمددة، وينبغي )  أشخاص٦ و٥بني (وينبغي أن تكون األفرقة املخصصة صغرية احلجم  
وذلك باتباع ج املراحل تقـدمي النـتائج الـيت تتوصـل إليهـا يف تقريـر علين عن طريق فرقة العمل ومؤمتر األطراف،             

 ).حسب االنطباق(األربع 

ــيمي     ــرقة، بواســطة التمــثيل اإلقل ــتزام    . ويســتمر اخــتيار األعضــاء يف األف ــداء االل ــتوقع مــن األعضــاء إب وي
ومن شأن هذه العملية أن حتد من عدد . الضروري بتقدمي مسامهة علمية نشيطة ذات وجهة عملية، إىل فرقة العمل



ICCD/COP(5)/3/Add.2 
Page 27 

مراجعة قائمة اخلرباء يف ضوء    /ورمبا كانت هناك حاجة إىل استيفاء     . صبح عددا ميكن إدارته به    املشـتركني، لكـي ي    
 .ما أشري إليه أعاله

 ج مبسط على أربع مراحل

ختفيف حدة األثر) جيم( النتائج) دال( التطبيقية املعارف ) ألف( اآلثار) باء(  األفرقة املخصصة احلالية

  واملؤشرات معامل األداء-١ منطبقة ةغري منطبق غري منطبقة منطبقة

 املعارف التقليدية -٢ منطبقة منطبقة منطبقة منطبقة

 نظم اإلنذار املبكر -٣ منطبقة منطبقة غري منطبقة منطبقة

 تدهور األرض -٤ منطبقة منطبقة منطبقة منطبقة

واألموال املخصصة حالياً . حةومن شأن االقتراح أعاله أن يعزز من كفاءة جلنة العلم والتكنولوجيا املُصلَ 
 .يف امليزانية ستكون كافية ألنشطة جلنة العلم والتكنولوجيا املُصلَحة

  والصني٧٧جمموعة ال   -٦

 املتعلق بتحسني مستوى ٤-م أ/١٧ من منطوق املقرر ١شجعت الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف، يف الفقرة 
عـلى أن جتـري مشـاورات موسـعة فـيما يتعـلق بسبل حتسني               "طـراف   كفـاءة وفعاليـة جلـنة العـلم والتكـنولوجيا، األ          

ــبغي أن ال يــتجاوز طوهلــا مخــس       مســتوى كفــاءة وفعاليــة جلــنة العــلم والتكــنولوجيا، وأن حتيــل توصــياا، الــيت ين
 ".٢٠٠١مايو / أيار١صفحات، إىل األمانة يف موعد أقصاه 

 عن سبل حتسني مستوى كفاءة وفعالية جلنة     ووفقـا ألحكـام املقـرر، يـتعني عـلى األطراف تقدمي توصيات             
 : والصني النظر يف هذه املسألة على النحو التايل٧٧وللقيام بذلك، تود جموعة ال  . العلم والتكنولوجيا

 جلنة العلم والتكنولوجيا ووظائفها؛دور  - 

 وضع عمل جلنة العلم والتكنولوجيا؛ - 

 لم والتكنولوجيا؛أهداف حتسني مستوى كفاءة وفعالية جلنة الع - 

 .كيفية حتسني عمل جلنة العلم والتكنولوجيا - 
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 دور جلنة العلم والتكنولوجيا ووظائفها

 دور اللجنة )أ( 

ــادة        ــتحدة ملكافحــة التصــحر، ال ســيما امل ــة األمــم امل ــلم  ٢٤متشــياً مــع أحكــام اتفاقي ــإن دور جلــنة الع ، ف
 :والتكنولوجيا هو

 واملشورة بشأن املسائل العلمية والتكنولوجية املتعلقة مبكافحة     تـزويد مؤمتـر األطراف باملعلومات      -
 التصحر وختفيف آثار اجلفاف؛

 .ضمان أن تستند قراراا إىل آخر ما توصلت إليه املعارف العلمية - 

 وظائف اللجنة )ب( 

 :تتضمن وظائف جلنة العلم والتكنولوجيا ما يلي 

 وظائف استشارية؛ - 

  البيانات واملعلومات؛وظائف تتعلق بتقدمي - 

 وظائف تتعلق بالبحوث واالستعراض؛ - 

 وظائف تتعلق بالتكنولوجيا؛ - 

 .وظائف تتعلق بالتقييم - 

 وضع عمل جلنة العلم والتكنولوجيا

يـبدو أن األطـراف غـري مـرتاحة بصـورة كامـلة للعمل الذي قامت به جلنة العلم والتكنولوجيا منذ انعقاد               
. وقـد أثـريت قضـايا وصـعوبات عديدة     ). ٢٠٠٠(وحـىت مؤمتـر األطـراف الـرابع         ) ١٩٩٧ (مؤمتـر األطـراف األول    

 :وأمهها

أن املشاركني يف دورات جلنة العلم والتكنولوجيا، يف غالبيتهم، ليسوا من ذوي الكفاءات الرفيعة  -
 املستوى يف جماالت اخلربة الفنية املطلوبة؛
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 يف الغـــالب سياســـية أكـــثر مـــن كوـــا عـــلمية أن املناقشـــات الـــيت جتـــري داخـــل اللجـــنة تكـــون -
 وتكنولوجية؛

 أن املمثلني ليسوا بوجه عام نفس األشخاص من دورة إىل أخرى؛ -

أن الوقت املخصص للنظر يف جدول أعمال كل دورة من دورات اللجنة، هو وقت قصري حبيث                  -
 .ال يسمح بإجراء حتليل ومناقشات بصورة متعمقة

لى اللجنة الوفاء بواليتها واملسامهة بصورة فعالة يف تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ويف هذا السياق، يصعب ع 
 .ملكافحة التصحر باالستعانة ببيانات وأدوات علمية وتكنولوجية

 أهداف حتسني مستوى فعالية وكفاءة جلنة العلم والتكنولوجيا

 :كنولوجيا ما يليينبغي أن تكون أهداف حتسني مستوى كفاءة وفعالية جلنة العلم والت 

املعروفني جيدا أو املسـتقلني، ومن ذوي الكفاءة يف جماالت علماء الرباء وعدد أكرب من اخلإشراك  -
 جلنة العلم والتكنولوجيا؛يف عمل أو ختفيف حدة آثار اجلفاف /اخلربة املطلوبة ملكافحة التصحر و

جــة يف جــدول أعمــال جلــنة العــلم  حتديــد ــج عــلمية وتكــنولوجية جديــدة للــنظر يف البــنود املدر  -
 والتكنولوجيا؛

 الشروع يف حبوث متخصصة عن األدوات العلمية والتكنولوجية الالزمة لتنفيذ االتفاقية؛ - 

ضـمان أن تكـون القـرارات والدراسـات وغريهـا من أعمال جلنة العلم والتكنولوجيا مستندة إىل                  -
 .أحدث املعارف العلمية

 لم والتكنولوجياكيفية حتسني عمل جلنة الع

إن أفضـل طـريقة لتحسـني مسـتوى كفـاءة وفعاليـة جلـنة العلم والتكنولوجيا هي أن ينشأ، بصورة موازية              
 .للجنة، فريق رفيع املستوى من اخلرباء والعلماء معين بالتصحر واجلفاف

 :وينبغي أن يسترشد، عند إنشاء مثل هذا الفريق، باألمور التالية 



ICCD/COP(5)/3/Add.2 
Page 30 

 

 تكوين الفريق )أ( 

 مـن اخلـرباء والعـلماء املعـروفني جيـدا عـلى املستويات الوطنية أو       ٣٢يـتألف الفـريق مـن عـدد ال يـتجاوز         
وتوىل املراعاة الواجبة للحاجة    . اإلقلـيمية أو اإلقليمية أو الدولية وذوي االختصاص يف ميادين اخلربة املعنية           �دون

 .اف من البلدان املتأثرة بالتصحر واجلفافإىل ضمان التوزيع اجلغرايف العادل والتمثيل املناسب لألطر

 :وينبغي أن يكون التوزيع فيما بني اموعات اإلقليمية اخلمس على النحو التايل 

 ٨    أفريقيا 
 ٧    آسيا 
 ٦  أمريكا الالتينية والكارييب 
 ٦ أوروبا الغربية ودول أخرى 
 ٥  أوروبا الشرقية والوسطى 

 الترشيح للفريق )ب( 

ألمانة أمساء املرشحني لعضوية الفريق من احلكومات باالستناد إىل قدرام الشخصية، وتقوم بوضع تتلقى ا 
قائمة بأمساء اخلرباء والعلماء املستقلني من ذوي اخلربة الفنية والتمرس يف ااالت املعنية، وبتزويد األفرقة اإلقليمية 

 . القرارات بشأابالسري الشخصية للخرباء والعلماء، للنظر فيها واختاذ

ومـن املستصوب أن يختار من كل جمموعة إقليمية خبري أو عامل واحد على األقل مـن اتمـع املدين، وال        
 .سيما املنظمات غري احلكومية

 والية الفريق )ج( 

يقـــوم فـــريق اخلـــرباء والعـــلماء الـــرفيع املســـتوى املعـــين بالتصـــحر واجلفـــاف، حتـــت إشـــراف جلـــنة العـــلم   
ولوجيا، بـتوفري اخلـربة الالزمـة يف اـاالت العـلمية والتكـنولوجية والتقنية وغريها من ااالت ذات الصلة،                    والتكـن 

 .واليت ستسهم أو تساعد يف تنفيذ االتفاقية بصورة كاملة وفعالة

ىل وتقـوم جلـنة العـلم والتكـنولوجيا بصياغة اختصاصات حمددة املعامل للفريق، وتقدمها يف جلسته العامة إ          
 .، العتمادها٢٠٠١أكتوبر /اجللسة العامة ملؤمتر األطراف اخلامس اليت ستعقد يف تشرين األول
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 تنظيم العمل )د( 

ويتعني تشجيع . جيتمع الفريق مرة واحدة يف السنة على األقل، قبل انعقاد الدورات العادية ملؤمتر األطراف 
عـلومات واحلد من احلاجة إىل عقد اجتماعات وجهاً         الفـريق عـلى اسـتخدام أحـدث وسـائل االتصـاالت لتـبادل امل              

 .لوجه

ويقـدم الفـريق تقاريـر عـن عملـه إىل جلنة العلم والتكنولوجيا للنظر فيها واملوافقة عليها، قبل أن يعتمدها         
 .مؤمتر األطراف يف جلسته العامة

 : بأمور، منهاويف هذا الصدد، تقوم جلنة العلم والتكنولوجيا، يف سياق وظائفها االستشارية، 

 االقتصادية الدولية وغريها    -تلخيص آخر املعلومات العلمية والتكنولوجية والتقنية واالجتماعية         -
مــن املعــلومات الــيت يقدمهــا فــريق اخلــرباء والعــلماء الــرفيع املســتوى املعــين بالتصــحر واجلفــاف،    

 وحتويلها، عند الضرورة، إىل أشكال تتناسب واحتياجات مؤمتر األطراف؛

-القيـام بصـورة منـتظمة بتجميع وتوليف املعلومات العلمية والتكنولوجية والتقنية واالجتماعية                -
االقتصـادية والـبيانات عـن احلالـة العامليـة أو الوضـع العـاملي للتصحر واجلفاف، اليت يقدمها فريق         

بآخر التطورات  اخلرباء والعلماء الرفيع املستوى املعنية بالتصحر واجلفاف، وكذلك تلك املتعلقة           
الـيت حدثــت يف جمــال العـلم والتكــنولوجيا، قــدر اإلمكـان، وتقيــيم آثارهــا عـلى تــنفيذ االتفاقيــة؛     
وصـياغة طلـبات ملموسـة عـن طـريق مؤمتـر األطـراف، وتوجيههـا إىل اهليئات العلمية والتقنية أو          

 .التكنولوجية الدولية املختصة

 اجلوانب املالية )ه ( 

ولكن .  املاليـة املترتـبة على عقد اجتماعات هذا الفريق يف امليزانية العادية لالتفاقية          ينـبغي أن تـورد اآلثـار       
املسامهة املالية الطوعية الكافية ملشاركة خرباء وعلماء من البلدان النامية       /ينـبغي بـذل مجيع اجلهود لتقدمي املساعدة       

 . يف اجتماعات الفريق

 اخلامتة

ــراف اخلــامس،      ــر األط ــلى مؤمت ــتعني ع ــتماعات     ي ــن االج ــتائج والتوصــيات املتمخضــة ع ــتناد إىل الن باالس
واملشاورات الرامية إىل حتسني مستوى كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا، أن يعتمد قراراً بإنشاء فريق خرباء       

 .سينهوعلماء رفيع املستوى معين بالتصحر واجلفاف بغية دعم عمل جلنة العلم والتكنولوجيا واملسامهة يف حت
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وللقيام بذلك، ينبغي تقدمي . ٢٠٠٢وينـبغي لفـريق اخلـرباء والعلماء الرفيع املستوى أن يبدأ عمله يف عام                
 .٢٠٠٢مارس /أمساء اخلرباء والعلماء فور اختتام مؤمتر األطراف اخلامس ويف موعد أقصاه شهر آذار

كنولوجيا، من خالل إنشاء فريق  والصـني أن يكـون لتحسـني عمـل جلـنة العلم والت     ٧٧وتـأمل جمموعـة ال        
اخلرباء والعلماء الرفيع املستوى املعين بالتصحر واجلفاف، أثر إجيايب يف تنفيذ االتفاقية من قبل األطراف من البلدان 

 . النامية املتأثرة

 سويسرا -٧ 

 تغيري اختصاصات جلنة العلم والتكنولوجيا )أ( 

املعلومات ) إىل مؤمتر األطراف"... (نة العلم والتكنولوجيا  من االتفاقية على أن تقدم جل      ٢٤تـنص املـادة      
يـبت مؤمتر  "و". واملشـورة بشـأن املسـائل العـلمية والتكـنولوجية املتعـلقة مبكافحـة التصـحر وختفيـف آثـار اجلفـاف                     

 ".األطراف يف دورته األوىل يف اختصاصات اللجنة

تراتيجية والتكنولوجية اهلامة واملتعلقة بالتصحر، لقد ناقشت جلنة العلم والتكنولوجيا خمتلف اجلوانب االس 
وبوجه اخلصوص، مل تتطرق غالبية البلدان إىل املسألة احلساسة املتمثلة يف إنشاء . دون أن تقـدم الكـثري من الردود       

ولذلك فإن قدرة جلنة العلم والتكنولوجيا على . واسـتخدام معامل أداء ومؤشرات للتمكن من رصد تنفيذ االتفاقية   
 االقتصادية اخلاصة ملكافحة -وبسـبب األمهية االجتماعية    . الـتأثري، يف إطـار اختصاصـاا احلاليـة، مـثرية للشـكوك            

التصـحر، فـإن مسـألة التكـنولوجيا، ال تصـبح، يف رأيـنا، ذات أمهيـة إال يف مرحـلة رفيعة املستوى للغاية، أي على           
واملوضوع األول ال . أو مسـتوى حبـوث السياسـة العامة    املسـتوى العـاملي، كمـا بشـأن االستشـعار عـن بعـد مـثالً،                 

يدخـل، يف الواقـع، ضـمن نطـاق مهمـة جلـنة العلم والتكنولوجيا، ألن األطراف لن تعود إىل بلداا بالشيء الكثري             
ومناقشة التكنولوجيا يف بيئة سياسية أمر ليس لـه معىن كبري ألن نقص القدرات على . لتنفيذ برامج عملها الوطنية

أما القضايا املتعلقة ببحوث السياسة . ملسـتوى الوطـين هـو الـذي يـؤدي غالـباً إىل تعـريض تـنفيذ االتفاقيـة للخطر                   ا
العامـة، فـرمبا كانت القضايا الوحيدة اليت هلا أمهية متماثلة بالنسبة جلميع البلدان، واليت تكون معاجلتها مالئمة يف                    

قـترح سويسـرا إعـادة توجيه جلنة العلم والتكنولوجيا يف تشكيلها    ولذلـك ت . هـذه البيـئة السياسـية ملؤمتـر األطـراف        
احلـايل لكـي تكـون هيـئة لـبحوث السياسـة، تقـدم املشـورة إىل األطـراف ملعاجلـة قضـايا سياسـة يـتم حتديدها أثناء                              

 وسـيكون جدول أعمال جلنة العلم     . اإلبـالغ، ولكـي تقـدم الدعـم يف جمـاالت األنشـطة املتـنوعة املتعـلقة بالتصـحر                  
والتكـنولوجيا أقصـر، ممـا سيمكنها من إاء عملها أثناء مؤمتر األطراف، يف يوم واحد أو يوم ونصف اليوم كحد          

 . وال تؤخذ املسائل املتعلقة بالتكنولوجيات يف االعتبار بعد اآلن. أقصى
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د احللول وسـتعمل جلـنة العلم والتكنولوجيا على أساس متثيل إقليمي جلميع األطراف، وجبدول أعمال حيد      
، وتقدم استنتاجاا املتعلقة "شـكل ورش عمـل ذات طابع علمي أكرب  "والقضـايا املقدمـة أثـناء مؤمتـر األطـراف يف       

 .بتغيري السياسة العامة وأفضل اخلربات إىل كل مؤمتر من مؤمترات األطراف

 دور األفرقة املخصصة )ب( 

طـراف، حسـبما يكـون ضـرورياً، أن يعني أفرقة       جيـوز ملؤمتـر األ    " مـن االتفاقيـة عـلى أنـه          ٢٤تؤكـد املـادة      
خمصصة لكي تقدم إليه، عن طريق جلنة العلم والتكنولوجيا، املعلومات واملشورة بشأن قضايا حمددة تتعلق بآخر ما 

 ...".وصل إليه التقدم يف ميادين العلم والتكنولوجيا 

 يف حبوث السياسة العامة، ستصبح األفرقة      ويف إطـار الوظيفـة اجلديـدة للجـنة العلم والتكنولوجيا، املتمثلة            
املخصصة زائدة ألنه سيتم التعاقد مع مؤسسات خارجية ذات خربة باملوضوع إلجراء حبوث السياسة العامة، مثل 
املعهد الدويل لبحوث سياسات األغذية، أو املعهد الدويل للبيئة والتنمية، أو الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، أو         

 . لك يف حالة حتديد احلاجة إىل مشورة متعمقةغريها، وذ

 إنشاء فريق علمي مستقل )ج( 

إن احلاجة إىل االحتفاظ بفريق علمي ما هي حاجة مهمة للمراقبة الشاملة لتنفيذ االتفاقية من زاوية نقدية  
ئة علمية ولذلـك، ينـبغي إنشـاء فـريق مسـتقل يعقـد اجتماعات خارج إطار مؤمتر األطراف ويعمل كهي       . ومسـتقلة 

ويشـكل الفـريق بصـورة مستقلة عن األطراف وينبغي أن يكون باب االشتراك فيه مفتوحاً أمام                 . للرصـد والدفـاع   
وجيتمع هذا الفريق قبل انعقاد مؤمتر األطراف ويكون مؤمتراً . مجيع العلماء من ذوي االختصاص يف ااالت املعنية

ويقدم الفريق تقريراً إىل الصحافة ومؤمتر      .  موضـوعات يـتم حتديدها     دوليـاً معـنياً بتـبادل املعـلومات العـلمية بشـأن           
 . األطراف عن مواضيع ذات صلة وييسر نشر التقارير ونتائج البحوث اهلامة بالنسبة للمجتمع الدويل

- - - - 

 


