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 لجنة استعراض تنكيذ االتكاقية
 الدورة العاشرة

 0211تشرين األول/أكتوبر  02-11وون، مجهورية كوريا، تشانغ
 )ج( من جدول األعمال املؤقت10البند 

تنكيتتتتذ االتكاقيتتتتة والر تتتتة والستتتتار الع تتتت  االستتتتتراتيجيي   استتتتتعراض
 (8002-8002للسنوات العشر م  أج  تعزيز تنكيذ االتكاقية )

 أداء مؤسسات االتكاقية وىيئاتها الكرعية

التحليتتت  ايولتتتتو لل علومتتتتات التتتتواردة قتتتتو التنتتتتارير ال ندمتتتتة متتتت  لجنتتتتة   
 *استعراض تنكيذ االتكاقية ولجنة العلم والتكنولوجيا

 مذكرة م  ايمانة  

 ملخص  
وجلنتة االتياقيتة أداء جلنة اتستتررا  تنييتذ تستررا  التتضمن ىذه الوثيقة ربلياًل أولياً  

)الوثيقتتتتتتان  ينيتتتتتر ر املرلومتتتتتات التتتتتواردة   التق إىلالتحليتتتتت   ىتتتتتذا ويستتتتتتندا. والتكنولوجيتتتتت لتتتتت الر
ICCD/COP(10)/13 وICCD/COP(10)/14، ددة التترمتت  الامج بتتر  علتتا التتتواش( بشتتين تنييتتذ

وتتتتوف ر  فرعيتتتةأعتتتدت لكتتت  ىي تتتة ، وىتتتر بتتترامج (0211-0212) ستتتنتٌنالليتتت ة التكتتتالي  
اخلطتتة وإرتتار الرمتت  تنييتتذ  متتن أجتت  اهلي تتتان اليرعيتتتانمرلومتتات عتتن املستتايتات التت  قتتدمتها 

 ( )االتس اتيجية(.0212-0222الرشر لترزيز تنييذ االتياقية )سنوات االتس اتيجيٌن لل

 التت  وردت  ربقيتتا اازتتا ات املتوقرتتة   للتقتتدا التتر   أوليتتاً  يقتتدا التقريتتر ربلتتيالً و  
__________ 

إدراج املرلومتات والبيانتات رىنتاً بواتص ال تيغة النهاويتة لوثتاوا أخترة  ات  تلة ىذه الوثيقة ليتسىن تقدمي تيخر  * 
 بالدورة الراشرة ملؤسبر األرراف.
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األداء املتاش و  ليت ة تستنتٌن اوالتكنولوجيت لت وجلنتة الراالتياقيتة جلنة اتستررا  تنييتذ  عم  برامج
 .لكلتا اللجنتٌن

      جتتتتزءاً  وىتتتتر تشتتتتك ربستتتتٌن اتستتتتتررا  األداء، ترمتتتتر إىل تو تتتتيات  أيضتتتتاً يتضتتتتمن و  
ف. وتقيتتي  نمتتاا التنييتتذ املرتمتتد   التتدورة التاتستترة ملتتؤسبر األرتترا األداء ال يتجتتزأ متتن اتستتتررا 

اتستتخداا النتتاوج التواردة ود األرتراف   التدورة الراشترة للجنتة اتستتررا  تنييتذ االتياقيتة توقد 
 ستنتٌنالليت ة مداوالت مؤسبر األرراف بشين برامج الرم  القادمتة إتسهاا     ىذه الوثيقة ك

بتحديث خطط الرمت  املترتددة الستنوات  وكذلك   املداوالت املترلقة(، 0210-0212)
اهلي تتتٌن اليتترعيتٌن، والتت  ينمتتر فيهتتا علتتا مستتتوة جلنتتة اتستتتررا   لكلتتتا( 0210-0212)

 تنييذ االتياقية.
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 مندمة -أواًل  
اخلطتتة وإرتتار الرمتت  االتستت اتيجيٌن للستتنوات  ،2-/ا أ2   املقتترراعتمتتدت األرتتراف  -1

يتتتتتيد تقتتتتدمي ممتتتتا )االتستتتت اتيجية(،  (0212-0222الرشتتتتر متتتتن أجتتتت  ترزيتتتتز تنييتتتتذ االتياقيتتتتة )
 اتيجية أربرتة أىتداف اتست واتصمتن ختالل بشين عملية التنييتذ أ حاب امل لحة توجيهات إىل 

مستتؤوليات  حيتتدد إرتتار تنييتتذباااتتافة إىل  لتتك، تضتتص االتستت اتيجية و  .نييذيتتةومخستتة أىتتداف ت
لألرتتراف وأ تتحاب امل تتلحة  جمتتال التتدع  التتذه تقدمتتومؤتسستتات االتياقيتتة وىي التتا اليرعيتتة   

 إىل كت  متن وتطلتب األرتراف   املقترر نيستو .ربقيا األىداف املذكورة أعاله من أج اآلخرين 
وأمانتتتة االتياقيتتتة واآلليتتتة الرامليتتتة واتتتص  االتياقيتتتةجلنتتتة الرلتتت  والتكنولوجيتتتا وجلنتتتة اتستتتتررا  تنييتتتذ 

خطتتط عمتت  مترتتددة الستتنوات )أربتتص تستتنوات( واتستتتكماهلا بتتربامج عمتت   تتددة التكتتالي  ليتت ة 
بتتتادئ مل وفقتتتاً و متتتص االتستتت اتيجية  سبشتتتياً  ،ادارة عمليتتتة التخطتتتيط والتنييتتتذ تستتنتٌن باعتبارىتتتا وتستتتيلة

بشتك  منتتم  لكت  ترتددة الستنوات املرمت  الخطط ج. ويترٌن ربديث ادارة القاومة علا النتاوا
أن    حتٌن الالحقتتٌن اليا تلتٌن بتٌن التدورات، الي تتٌن دورة من دورات مؤسبر األرتراف لتغطيتة

بشين ميزانيتة  برامج الرم  الددة التكالي  لي ة تسنتٌن تتيد املرلومات الضرورية لرملية التشاور
 االتياقية ال  ربدد   ك  دورة من دورات مؤسبر األرراف.

 يرمتتتتتر إىل جديتتتتتداً  األرتتتتتراف  جتتتتتاً  واتتتتترتاالمتثتتتتتال ملتطلبتتتتتات االتستتتتت اتيجية، وبغيتتتتتة  -0
ىتتتذا  تستتيا   و  ر.األمتتت  املتحتتدة ملكافحتتة الت تتتح اتياقيتتةالتخطتتيط والر تتد واابتتتالر   إرتتار 

تقيتتتتي  تنييتتتتذ االتستتتت اتيجية اتستتتتتررا  تنييتتتتذ االتياقيتتتتة مهمتتتتة  ، ُعهتتتتدت إىل جلنتتتتةالتتتتنهج اجلديتتتتد
 تضتتتطلص جلنتتتة اتستتتتررا  تنييتتتذ االتياقيتتتةأداء مؤتسستتتات االتياقيتتتة وىي التتتا اليرعيتتتة. و  اتستتتتررا و 
وذبتتتتتره جلنتتتتتة اتستتتتتتررا  األداء   التتتتتدورات التتتتت  ترقتتتتتد بتتتتتالتزامن متتتتتص دورات متتتتتؤسبر األرتتتتتراف، ب

 عملها الرمسر.برنامج   ىذا االتستررا    إراراتستررا  تنييذ االتياقية للمرة األوىل
  التتتتتتوثيقتٌن  نتتتتتتة الرلتتتتتت  والتكنولوجيتتتتتتاجلو  اتستتتتتتتررا  تنييتتتتتتذ االتياقيتتتتتتة جلنتتتتتتةوقتتتتتتدمت  -2

ICCD/COP(10)/13 وICCD/COP(10)/14 نتتتامج الرمتتت  التتتدد التكتتتالي  عتتتن تنييتتتذ بر قريتتترين ت
 أوليتتتتاً  ربلتتتتيالً فتتتتإن ىتتتتذا التقريتتتتر يقتتتتدا ليتتتت ة الستتتتنتٌن األخًنتتتتتٌن. واتستتتتتناداً إىل ىتتتتاتٌن التتتتوثيقتٌن، 

 .التس اتيجيةل والتنييذيةاليرعيتٌن   ربقيا األىداف االتس اتيجية  ىاتٌن اهلي تٌنملسايتات 
إرتتتتار اادارة  اتستتتتتناداً إىلاألداء  تستتتتُيجرة فيهتتتتا اتستتتتتررا ىتتتتذه ىتتتتر املتتتترة األوىل التتتت  و  -4

 ربستتٌن تستتب توجيهتتات بشتتين راف تقتتدمي متتن األرتت التقريتتر أيضتتاً  لتتتم النتتتاوج، وي القاومتتة علتتا
 .اتستررا  األداء   املستقب  مستوة
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 رصد تنكيذ البرنامج -ثانيًا  

 اعتبارات عامة -ألف  
  تورهأتسندت االتس اتيجية إىل جلنة اتستتررا  تنييتذ االتياقيتة مهمتة االاتطالر بتدور  -2
 اتيجية، وتوثيتا ونشتر أفضتت  تنييتتذ اخلطتة االتستل األرتراف وىي تات االتياقيتة اتستتررا  عمليتة  

  مجيتص شتامالً إتستهاماً لتقدا بتذلك   تنييذ االتياقية،  املكتسبة املمارتسات املستمدة من اخلربة
األىتداف االتست اتيجية تتؤده دوراً داعمتاً جلميتص اللجنتة  ىتذه لتذلك، فتإن تبراً و  .األىداف التنييذية

اا للر تتتتد واتستتتتتررا  املرلومتتتتات التتتتواردة متتتتن هلتتتتذه االتستتتت اتيجية متتتتن ختتتتالل إنشتتتتاء نمتتتت تنييذيتتتتةوال
فقتتد هلتتذه االتستت اتيجية،  ة. ووفقتتاً التستت اتيجيل ىاتنييتتذ برتتد الكيانتتات املبلةغتتةوغًنىتتا متتن األرتتراف 
ااتتطالعها عتتن  فضتتالً  ،2اهلتتدف التنييتتذه قيتتا مستتؤولية ربجلنتتة الرلتت  والتكنولوجيتتا  ُعهتتدت إىل

  .1بدور داع    ربقيا اهلدف التنييذه 

 حسب ك  برنامج قرعوالتحلي  ايولو ب -اء ب 

 برنامج ع   لجنة استعراض تنكيذ االتكاقية -0 

 ة الددة   االتس اتيجيةيالربنامج اليرعر أل : األىداف االتس اتيج (أ) 
 مستايتاتتستاعد   قيتا  تس علا آثار ومؤشرات متوقرةك  ىدف اتس اتيجر   ينطوه -6

ذبتتدر ااشتتارة و االتستت اتيجية وأىتتدافها.  (1)ة  ربقيتتا رؤيتت ملبلةغتتةالكيانتتات اوغًنىتتا متتن األرتتراف 
ربقيتتا األىتتداف  األنشتتطة الراميتتة إىلب ضتتطلص بنيستتهاال ت جلنتتة اتستتتررا  تنييتتذ االتياقيتتةإىل أن 

اتستتررا  املرلومتات التواردة متن الكيانتات األخترة الت    دورىتا الرويستر ويتمثت  االتست اتيجية  
 تنيذ ىذه األنشطة.

 تقيتتتي  التنييتتتذ وتستتتوف تكمتتت  جلنتتتة اتستتتتررا  تنييتتتذ االتياقيتتتة   دورلتتتا ا اديتتتة عشتتترة -3
التتدورة إىل  ددة األىتتدافاألثتتر، وتستتتقدا تو تتيات  تت قيتتا  مؤشتترات بوتستتاو  منهتتا االتستتتناد إىل

، تستتوف 9-/ا أ10. ووفقتتاً للمقتترر 0212ا   عتتا ا اديتتة عشتترة ملتتؤسبر األرتتراف التت  تستتتنرقد
رلتت  والتكنولوجيتتا   أعمتتال جلنتتة اتستتتررا  تنييتتذ االتياقيتتة عتتن رريتتا اتستتتررا  تستتاى  جلنتتة ال

وال تستيما املرلومتات الكيانتات املبلةغتة، وتقيي  املرلومات الرلمية الواردة من األرتراف وغًنىتا متن 
الددة   االتس اتيجية.  2و 0و 1املترلقة دبؤشرات تقيي  األثر املت لة باألىداف االتس اتيجية 

جمموعة من مؤشترات قيتا  األثتر  يرتمد ب ورة مؤقتة 9-/ا أ12 وعالوة علا  لك، فإن املقرر
التدورتٌن الراشترة متن أجت  مناقشتتها    بشتين التحستينات املرجتوةوواص مق حات  بغية  قلها

  وا ادية عشرة ملؤسبر األرراف.
__________ 

ر اجليتاف   املنتارا األراار ومنص حدوثتو والتخييت  متن آثتادىور اذباه الت حر/ترك  إقامة شراكة عاملية ل" (1)
 ".املتيثرة دعماً للحد من اليقر وربقيا االتستدامة البي ية
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 االتكنولوجيتتتتتا   دورلتتتتتالرلتتتتت  و قتتتتتدمت جلنتتتتتة أعتتتتتاله،  يناملتتتتتذكور  قتتتتتررينامل واتستتتتتتناداً إىل -2
قيتا   وخطوط األتسا  الال مة التستخداا مؤشراتاالتستثناوية الثانية تو يات بشين املنهجيات 

 موا تتلةاألمانتتة  إىلورلبتتت نتتتاوج اتستتتررا  النمتتراء الرلمتتر،  باالتستتتناد إىل، بشتتك  فرتتال األثتتر
ابتالر تستتخدا   ايتة ومبتادئ توجيه وال تستيما فيمتا يترلتا بواتص  تا جعملها   ىتذا ااتال، 

متتن أجتت  اتستتتخداا مؤشتترات ترتتاري  المل تتطلحات و اعتتن أثتتر االتستت اتيجية و يتتادة  تتق  مستترد 
 قيا  األثر بشك  فرال.

ونمرت جلنة اتستررا  تنييذ االتياقية   دورلا التاتسرة   إتسهامات الدورة االتستتثناوية  -9
متداوالت بشتين األثتر، وشترعت   إجتراء  الثانية للجنة الرل  والتكنولوجيا بشتين مؤشترات قيتا 

برتتتت   . وُأشتتتًن ختتتتالل ىتتتذه التتتدورة إىل أنىتتتتداف االتستتت اتيجيةاألعمليتتتة االتستتتتررا  املترلقتتتة ب
ستتوح إح تتاوية وبيانتتات م توفرىتتا علتتالرتتدا  نمتتراً  اابتتالر تتروبات    تستتوف تواجتتواألرتتراف 

تستتتتثمار   تتتتدابًن بنتتتاء االتضتتتمنت االق احتتتات التتت  ررحتهتتتا األرتتتراف و  .ورينالتتت ال تتتريدعلتتتا 
إنشاء فريا ، و املؤشرات اخلا ة هباعن  من اابالرسبكٌن مجيص البلدان املتيثرة من أج  القدرات 

متن ناحيتة التمثيت  اجلغترا  للمضتر قتدماً   اتستشاره خم ص من اخلرباء التقنيتٌن يكتون متوا نتاً 
تستتتيا   جبديتتتة  ىتتتذه التتتدعوة  يُنمتتتر  جيتتب أن و األثتتتر.  قيتتتا  تحستتتٌن مؤشتتتراتب املرتتتينالرمتت  

 ، إ  أنعلتتا حتتد تستتواء وجلنتتة اتستتتررا  تنييتتذ االتياقيتتة الرلتت  والتكنولوجيتتا أداء جلنتتةاتستتتررا  
يرتمد بالدرجة األوىل علا كمية ونوعية املرلومتات الت   املؤتسستٌن تاكل  ذبريوفرالية التقيي  الذه 

 اابالر.من خالل عملية  ترد

مل تتختذ السب  ال  ميكن هبا إجتراء االتستتررا . و يترلا ب ربدٍّ آخروقد يُنمر   مراجلة  -12
، علتتا التترغ  االتستت اتيجية بالغايتتات املنشتتودة لألىتتداف مقتترر يترلتتاأه  إىل حتتد اآلن األرتتراف
 ة. وقتتتد نمتتترتب تتتية مؤقتتتتمرتمتتتدة  وغايتتتاتمؤشتتترات أداء تتضتتتمن  نييذيتتتةاألىتتتداف التمتتتن أن 

فيمتا  التذه تنتاول األىتداف التنييذيتة التحليت  يتذ االتياقيتة  اتستتررا  تني الدورة التاتسترة للجنتة
لتقيتتتتي  تنييتتتتذ  وىتتتتو متتتا قتتتتد ميثتتت  رريقتتتتة دقيقتتتة، كتتت  ىتتتتدفاملنشتتتودة   إرتتتتار   غايتتتتاتيترلتتتا بال

 ال       فإنتتو تنرتتدا فيهتتا الغايتتات متتن األىتتداف االتستت اتيجية،  ا تتاالت التت  و  .االتستت اتيجية
االتستتيادة متن  ليالت لالذباىات القاومة، وقتد تتود األرترافأن يقدا تسوة رب تستررا لالميكن 

األىتداف غايتات املنشتودة ألىت    ربديتد ال من أج  االشت ا تقيي  منت   املدة لالتس اتيجية 
منها  يادة فرالية الرم  الذه تضتطلص بتو مجلة أمور  لتحقيااالتس اتيجية الواردة   االتس اتيجية 

 اقية وجلنة الرل  والتكنولوجيا.جلنة اتستررا  تنييذ االتي

  الربنامج اليرعر باء: األىداف التنييذية الددة   االتس اتيجية (ب) 
 0211-0212رنتتتامج عملهتتتا لليتتت ة بالنستتتبة إىل بلجنتتتة اتستتتتررا  تنييتتتذ االتياقيتتتة ل -11

دف اهلتتتتقتتتدا التتتر    ربقيتتتا لل اً األرتتتراف تقييمتتتذبتتتره "ىتتتدف تتوقتتتص داومتتتاً إزتتتا ه أال وىتتتو أن 
بشتين  داومةالازبا ىا"، وأحد مؤشرات األداء    يترٌناخلطوات التالية ال وتبت   .. . التنييذه

 ات  عمتال.. واأل. تنييتذه  جمتال اهلتدف ال تاليتةاخلطتوات ال دد"مقرر مؤسبر األرراف الذه حي
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، متتتص تررا ، ويقتت ح عنا تتر االتستتالتت  تضتتطلص هبتتا مؤتسستتات االتياقيتتتة وىي التتا اليرعيتتةال تتلة 
ن ان النتيجتتاوتنطبا ىاتتمراعاة اليرر اخلاص باتستررا  منت   املدة املرين باهلدف التنييذه". 

 .التس اتيجيةل( 2-1) نييذيةعلا مجيص األىداف الت

جلنتة اتستتررا  تنييتذ  ذبدر ااشارة إىل أن مؤشرات األداء املستخدمة   برنتامج عمت و  -10
 ىذه اللجنة عم  خبطة سباث  مؤشرات األداء املترلقة (0211-0212) سنتٌناللي ة  االتياقية

وىتتر تستتتخدا ملتتدة تتجتتاو  فتت ة اابتتالر املشتتمولة هبتتذا  (.0212-0212ملتتدة أربتتص تستتنوات )
تقيتتي  التت  يتتتمخ   عنهتتا املرلومتتات    اتستتتررا  األداء املقبتت  مهتترستتوف تالتقريتتر، ومتتن   ف

 را  تنييذ االتياقية   االعتبار.وال  قد تيخذىا جلنة اتسترمنت   املدة 

وتُرد  الرملية الرابرة لإلبالر واالتستررا    إرار االتياقية أول عملية تُني ذ منذ اعتماد  -12
االتستتتت اتيجية، وأول إجتتتتراء يستتتتتند إىل املؤشتتتترات الكميتتتتة والبيانتتتتات القابلتتتتة للمقارنتتتتة. وبيضتتتت  

مشترور املستاعدة  ختالل ال  أُتيحت متنت اتستخداا أدوات إعداد التقارير وغًنىا من التسهيال
وغًنىتا األرتراف قتدمت مرفتا البي تة الرامليتة، و  برنامج األمت  املتحتدة للبي تة املش   بٌن (2)الراملر
 .(3)رة للجنة اتستررا  تنييذ االتياقية  الدورة التاتس لُتسترر تقاريرىا  الكيانات املبلةغةمن 

__________ 

، يثرةبنتاء القتدرات للبلتدان األرتراف املتتمتا يلتزا ل وفًنتتإىل ودعوتو  9-/ا أ10لتنييذ املقرر برة يرد ىذا املشرور متا (2)
ترزيتز واتص متن أجت   ، وقتدوأمانتة االتياقيتة ةيتمبادرة مش كة بٌن برنامج األم  املتحدة للبي تة ومرفتا البي تة الرامل ووى

  الر تد والتقيتي     إتاحتة التحتول النتوعرتنييذ مشرور "مسد وقد  .االتياقية  إرار عملية اابالر واالتستررا  
 ستتتاعدةدب، مشتتترور نمتتتاا اتستتتتررا  األداء وتقيتتتي  التنييتتتذباتستتت   أيضتتتاً إرتتتار اتياقيتتتة مكافحتتتة الت تتتحر"، واملرتتتروف 

وركتز املشترور ، تنييتذ االتياقيتةاملترلقتة ببناء القدرات اعداد التقارير الورنيتة الرابرتة  من خالل االتياقية األرراف  
تقيتتي  ختتط األتستتا  واألداء   جمتال  يثرةألرتتراف املتتتا( بنتتاء قتدرات 0) ،بتتالر( تطتوير أدوات اا1) متتا يلتتر: علتا

التقيتتتي   التتتذه يضتتتطلص بتوجيتتتو وإرشتتتادا إدارة املرتتتارف ( إنشتتتاء نمتتتا2)باتستتتتخداا مؤشتتترات األداء املتيتتتا عليهتتتا، 
يستتخدا املشترور مراكتز مرجريتة دون إقليميتة و/أو إقليميتة و  ر.كافحة الت تحمل األم  املتحدة لتنييذ اتياقية الالحا
عمليتة  اتستا ، واتمان التذه تنيتذه األرترافقيتي  خطتوط األتستا  متن أجت  تعلتا أنشتطة بنتاء القتدرات  تشترف

انتتب ورنيتتة كجالت تتال الراكتتز املدورات تدريبيتتة  وذبتتره ىتتذه املراكتتز املرجريتتة. ين املؤشتترات   األقتتالي اابتتالر بشتت
 .ملشرور  ابناء القدرات من املقوا املتمث    

إلبتالر لأدوات جديتدة  ،، دبا    لك منممتات ااتمتص املتديوغًنىا من الكيانات املبل غة ررافاأل اتستخدمت (3)
هلتذا التنهج  وفقتاً  مشتاريرهاوقتدمت  ،املشترور   دورة اابتالر الرابرتة أتاحهتا ت، وىر أدواتعلا شبكة اان ن

 اتستتتتتتررا  تنييتتتتتذ االتياقيتتتتتة مؤشتتتتترات األداء املتيتتتتتا عليهتتتتتا ختتتتتالل التتتتتدورة التاتستتتتترة للجنتتتتتة   اتتتتتوءاجلديتتتتتد و 
قتتد عتتن مؤشتترات األداء    اابتتالر شتتاركةااشتتارة إىل أن نستتبة امل (. وذبتتدرأملانيتتا ،بتتون ،0211فرباير شتتباط/)

بلتتتداً متتن البلتتتدان  162متتتن أ تت  ف ملتتداوالت.جتتراء اا أتاحتتت للجنتتة اتستتتتررا  تنييتتذ االتياقيتتتة قاعتتدة  تتتلبة
ألرراف متتن البلتتدان (. وفيمتتا يترلتتا بتتا  املاوتتة متتن الرتتدد اامجتتاش 22) بلتتداً تقريتتره 29 قتتدا األرتتراف املتتتيثرة،

بتالنمر إىل و . جممتور البلتدان  املاوتة متن  0286، وىو متا ميثت  تقريره بلداً  10 ، قدا  اامور( 40املتقدمة )
 تعمليتة اابتالر الت  ااتطلرت هبتا منممتا الدورة الراشرة للجنة اتستررا  تنييذ االتياقيتة قتد أشترفت علتا أن

تمتتتص اا فتتتإن التقتتتارير األحتتتد عشتتتر التتت  وردت متتتن منممتتتات ،ال تتتتزال تسترراتتتها إىل حتتتد اآلنااتمتتتص املتتتدي و 
جلنتة اتستتررا  تنييتذ    متداوالت املشاركة الواتسرة النطتا  ملنممتات ااتمتص املتديبداية تشك  املدي املرتمدة 

 االتياقية.
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وغًنىتتتا متتتن األرتتراف  املقدمتتتة متتتنالتقتتارير  االتياقيتتتةت جلنتتتة اتستتتررا  تنييتتتذ اتسترراتتو  -14
و التتذه أوردتتتو علتتا النحتت تنييتتذهللهتتدف ال وش هلتتذه التقتتارير وفقتتاً األتحليتت  الو  الكيانتتات املبلةغتتة

متتن  ، وقتتدمت عتتدداً وثيقتتة إعالميتتة 16ورمسيتتة وثيقتتة  16 ىتتذه اللجنتتة اتسترراتتتو . (4)األمانتتة
       التتتت  وردت املواتتتتوعية واملنهجيتتتتة  ستتتتاو  االتستتتتتررا فيمتتتتا يترلتتتتا دب التتتتددة اهلتتتتدفالتو تتتتيات 
 .(5)  تقريرىا

علتا تقيتي  التقتدا التر    ربقيتا  جلنة اتستررا  تنييذ االتياقية   دورلا التاتسترة وركزت -12
غايتات املنشتودة، فضتالً وال األىداف التنييذيتة لالتست اتيجية   اتوء مؤشترات األداء املرتمتدة مؤقتتاً 

التحليت  النتوعر للبيانتتات إىل حتدث ربتول   وقتد ليت  التتدفقات املاليتة وأفضت  املمارتستتات. ربعتن 
ن  تتتانرر تمك  تستتتزيتتتد متتتن املرلومتتتات الدقيقتتتة التتت  امل ا  تتتول علتتتا ، ممتتتا أدة إىلكمتتترالتحليتتت  ال

 وبلدا  .ازبا  ااجراءات الال مة ملكافحة الت حر   منارقه   من اتالقرار 
قد اعتربت،   التدورة التاتسترة للجنتة اتستتررا  االتياقيتة، أن األرراف علا الرغ  من و  -16

متن  اً جتزء علتا اان نتت وتقيتي  التنييتذ ربسٌن نمتاا اتستتررا  األداءالرامية إىل الطر  والوتساو  
خطتتوة  تتربة االنتقتتال إىل اابتتالر عتتن البيانتتات الكميتتة يشتتك   أن، فإ تتا تتتدر  ااجتتراء املتكتترر

متدعاة لإلعجتاب، إ  إ تا وىتذه اخلطتوة التورين.   تريدال تسيما علتا الو  رناء،ولكنها تستحا ال
تتر، علتتا متتا يبتتدو، إىل أن  ال تتتؤده دبوجتتب االتياقيتتة،  دخلتتت حتتديثاً التت  أُ  ابتتالرأدوات اتؤش 

إىل  أيضتاً  تتؤده إ تاو متن الوفتاء بواليتهمتا،  نان اليرعيتتااهلي تتربسٌن الطريقة الت  سبكتن  فقط إىل
  .القطره  ريدًنات جانبية إجيابية علا التيث إحداث
، سبكنتتتت جلنتتتة اتستتتتررا  تنييتتتذ االتياقيتتتة ديتتتد لإلبتتتالر واالتستتتتررا اجلنمتتتاا ال وبيضتتت  -13

الواجتتتب ازبا ىتتتا متتتن جانتتتب األرتتتراف، والتتت   تتتتدابًنال بشتتتين ددةتو تتتيات  تتت أيضتتتاً متتتن واتتتص
تُرد  جلنة ومن املتوقص أن . (6)راتألرراف    يغة مشاريص مقر تسُتحال إىل الدورة الراشرة ملؤسبر ا

 متتن مشتاريص املقتررات التت  12 اتستتررا  تنييتذ االتياقيتتة   دورلتا الراشترة لنمتتر متؤسبر األرتراف
تسلط الضوء علا الطابص املواوعر للدورة التاتسرة للجنة   إرار نمتاا الر تد اجلديتد. وتشتدد 

برت    تق  يادة  ييذ االتياقية علا ارورةللدورة الراشرة للجنة اتستررا  تنالوثاوا ال  أعدت 

__________ 

التقتتارير املقدمتتة متتن البلتتدان األرتتراف املتتتيثرة واملتقدمتتة، ووكتتاالت  التتواردة  التحليتت  األوش للمرلومتتات تضتتمن   (4)
متتتتن  1 نييتتتتذهاهلتتتتدف الت ومرفتتتتا البي تتتتة الرامليتتتتة متتتتا يلتتتتر: )أ( ،وميتتتتة الدوليتتتتةواملنممتتتتات ا ك ،األمتتتت  املتحتتتتدة
)الوثيقتتتتتتتتتتتة  متتتتتتتتتتتن االتستتتتتتتتتتت اتيجية 0 نييتتتتتتتتتتتذه، )ب( اهلتتتتتتتتتتتدف الت(ICCD/CRIC(9)/3)الوثيقتتتتتتتتتتتة  االتستتتتتتتتتتت اتيجية

ICCD/CRIC(9)/4))ج( ، الوثيقتتتة  متتتن االتستتت اتيجية 2 نييتتتذهاهلتتتدف الت(ICCD/CRIC(9)/5)،  )اهلتتتدف )د
)الوثيقتة متن االتست اتيجية  2 نييتذه( اهلتدف التى، )(ICCD/CRIC(9)/6)الوثيقتة التس اتيجية ا من 4 نييذهالت

ICCD/CRIC(9)/7)( ،التدفقات املاليةو ) الوثيقة  تياقيةاللتنييذ ا الال مة(ICCD/CRIC(9)/8.) 

 .ICCD/CRIC(9)/16علا النحو الوارد   الوثيقة   (5)

وثيقتتتة رمسيتتتة ووثيقتتتة إعالميتتتة واحتتتدة بغتتتر   02را  تنييتتتذ االتياقيتتتة قتتتدمت إىل التتتدورة الراشتتترة للجنتتتة اتستتتتر  (6)
 اتستررااها، دبا فيها تلك املترلقة بالتو يات املقدمة   دورلا التاتسرة.
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يتطلتتب ، وىتتو متتا تقيتتي  منت تت  املتتدة لالتستت اتيجية   إرتتار غايتتات املنشتتودةمؤشتترات األداء وال
 د.  ىذا ال د ازبا  مقررمؤسبر األرراف  من
ال  ترتبط ارتباراً مباشراً بربنامج عم  جلنتة اتستتررا  تنييتذ  (7)1-2و  إرار النتيجة  -12
أربرتتتتة  0211-0212ياقيتتتة، حتتتددت جلنتتتتة الرلتتت  والتكنولوجيتتتا   برنتتتتامج عملهتتتا لليتتت ة االت

ة تة اابتتتتالر واالتستتتتررا  التتتت  تتتتتوىل توجيههتتتتا جلنتتتتتا   عمليتتتتإزتتتا ات متوقرتتتتة تترلتتتا بإتسهامالتتتت
-0-2  و2-1-2  و0-1-2  و1-1-2ة )اازتتتا ات املتوقرتتتة تذ االتياقيتتتتاتستتتتررا  تنييتتت

1)(8). 

متتن األرتتراف تستتوة الشتترور   اتستتتخداا مؤشتترات قيتتا  األثتتر يتوقتتص ىل أنتتو ال وبتتالنمر إ -19
ختتتتالل  1-0-2و 1-1-2 رتقبٌن، فستتتتوف جيتتتتره اابتتتتالر عتتتتن اازتتتتا ين املتتتت0210  عتتتتاا 

االتستتتررا  املقبتت  ألداء جلنتتة الرلتت  والتكنولوجيتتا. ومتتص  لتتك، فتتإن التقريتتر املترلتتا بتتيداء جلنتتة الرلتت  
داً متتن األنشتتطة التحضتتًنية التت  نيتتذلا باليرتت  جلنتتة الرلتت  والتكنولوجيتتا يستتج  عتتد (9)والتكنولوجيتتا

، والتت  تت تت  باازتتا ين 0211إىل أيار/متتايو  0212ومكتبهتتا   اليتت ة متتن كتتانون الثاي/ينتتاير 
، دبتتتتتتا    لتتتتتتك ااتستتتتتتهامات املتوقرتتتتتتة   التتتتتتدورة التاتستتتتتترة للجنتتتتتتة 2-1-2و 0-1-2املتتتتتتتوقرٌن 

 .(11)واملداوالت ال  ُأجريت   دورلا االتستثناوية الثانية (10)اتستررا  تنييذ االتياقية

 الربنامج اليرعر جي : تقيي  ور د أداء وفرالية جلنة اتستررا  تنييذ االتياقية (ج) 
 0211-0212حتتتتددت جلنتتتتة اتستتتتتررا  تنييتتتتذ االتياقيتتتتة   برنتتتتامج عملهتتتتا لليتتتت ة  -02
  ور تتتتتد أداء اللجنتتتتتة وفراليتهتتتتتا والبتتتتتت   زتتتتتا  املتوقتتتتتص التتتتتتاش: "ااتتتتتطالر األرتتتتتراف بتقيتتتتتياا

الترتتديالت املزمتتص إدخاهلتتا علتتا عمليتتة الر تتد"، ومؤشتتر األداء التتتاش: "ازبتتا  متتؤسبر األرتتراف   
دورتتتو ا اديتتتة عشتترة مقتتترراً بشتتتين تقيتتي  عمليتتتة الر تتد التتت  واتتترتها اللجنتتة وربديتتتد الترتتتديالت 

  وفرالية جلنة اتستررا  تنييذ االتياقية. املمكن إدخاهلا عليها"   إرار تقيي  ور د أداء

__________ 

 ىوراملرجريتتتتة الرامليتتتتة   جمتتتتال املررفتتتتة الرلميتتتتة والتقنيتتتتة املترلقتتتتة بالت تتتتحر/تدأن تتبتتتتوأ مكانتتتتة : "1-2النتيجتتتتة   (7)
 جلياف" )االتس اتيجية(األراار وزبيي  آثار ا

 : اتستخداا األرراف أتساليب منسقة تدرجيياً للمجموعة اليرعية من املؤشرات.1-1-2اازا  املتوقص   (8)

اتستتتخداا األرتتراف عمليتتة تتابريتتة وممارتستتة راوتتدة لر تتد مستتار األثتتر متتن أجتت  اختيتتار : 0-1-2اازتتا  املتوقتتص 
 إتستهامات األرتراف واتستتررا  نمتراء علمتر وبالتنستيا متص مؤشرات قيا  األثر اتستتناداً إىل جمموعة منقحة من

 املؤشرات األخرة املبلغ عنها علا ال ريد الدوش.

ستتتتنتٌن الالتقريتتتتر املترلتتتتا بتنييتتتتذ برنتتتتامج الرمتتتت  التتتتدد التكتتتتالي  ليتتتت ة  ICCD/COP(10)/14تتضتتتتمن الوثيقتتتتة   (9)
 ( اخلاص بلجنة الرل  والتكنولوجيا.0212-0211)

ااتستتتهامات املقدمتتتة متتتن جلنتتتة الرلتتت  والتكنولوجيتتتا بشتتتين مؤشتتترات قيتتتا   ICCD/CRIC(9)/15تتضتتتمن الوثيقتتتة   (10)
 الددة   االتس اتيجية. 2و 0و 1األثر املترلقة باألىداف االتس اتيجية 

تقريتتتر جلنتتتة الرلتتت  والتكنولوجيتتتات بشتتتين دورلتتتا االتستتتتثناوية الثانيتتتة، التتت   ICCD/CST(S-2)/9تتضتتتمن الوثيقتتتة   (11)
 .0211شباط/فرباير  12إىل  16ن   الي ة من عقدت   بو 
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، ُعهدت إىل جلنة اتستتررا  تنييتذ االتياقيتة مهمتة مستاعدة 9-/ا أ11 ودبوجب املقرر -01
مؤسبر األرراف   تقيي  تنييذ االتس اتيجية، دبا    لك املشاركة   تقييمها ملنت   املدة حبلول 

اتستتتررا  تنييتتذ االتياقيتتة بإعتتداد رراوتتا . ويتتنص املقتترر أيضتتاً علتتا ااتتطالر جلنتتة 0212عتتاا 
الرمتتت  واملرتتتايًن واالخت ا تتتات املالومتتتة لتقيتتتي  منت تتت  املتتتدة التتتذه تستتتيجريو متتتؤسبر األرتتتراف 

 لالتس اتيجية.
اتستررا  تنييذ  الوالية الددة للجنةاملترلقٌن ب 9-/ا أ14و 2-/ا أ2وفقاً للمقررين و  -00

واالخت ا تتتات املالومتتتة الطراوتتتا واملرتتتايًن مكتتتتب ىتتتذه اللجنتتتة   ىتتتذا ال تتتدد، أعتتتد  االتياقيتتتة
تستتوف و التتدورة الراشتترة ملتتؤسبر األرتتراف.    بغتتر  مناقشتتتهالتقيتتي  منت تت  املتتدة لالتستت اتيجية 

 .ذه املسيلةهب مقرر مترلامشرور  ترد جلنة اتستررا  تنييذ االتياقية أيضاً 

 برنامج ع   لجنة العلم والتكنولوجيا -8 
ربقيتتا اهلتتدف  عتتنرويستية الستتؤولية املنتتة الرلت  والتكنولوجيتتا دت االتستت اتيجية إىل جلأتستن -02

لت تتبد مرجريتتة عامليتتة   جمتتال املررفتتة الرلميتتة "والتكنولوجيتتا واملررفتتة  املترلتتا بتتالرل  2التنييتتذه 
دف لتنييتتذ اهلتتودوراً داعمتتاً ، "والتقنيتتة املترلقتتة بالت تتحر وتتتدىور األرااتتر وزبييتت  آثتتار اجليتتاف

رتتال   الرمليتتات الدوليتتة اليالتتتيثًن بغيتتة "املترلتتا بالتتدعوة وإ كتتاء التتوعر والتثقيتت   1التنييتتذه 
 للقضايا املت لةاملالو  الت ده  املرنية من أج  اجلهات الياعلة  والورنية واللية  ات ال لة و 

 .ف"الت حر/تدىور األراار واجلياب
اازا ات املتوقرة الواردة فإن تررا  تنييذ االتياقية، اتس بالنسبة إىل جلنةا ال  وكما ىو -04

ستتتنتٌن اخلتتتاص بلجنتتتة الرلتت  والتكنولوجيتتتا سباثتتت  تلتتتك الليتت ة  الرمتتت  التتتدد التكتتتالي   برنتتامج 
 فتتت ة هتتتايتجتتتاو  نطاققتتتد ف، وبالتتتتاش (أربتتتص تستتتنواتالتتتواردة   خطتتتة الرمتتت  املترتتتددة الستتتنوات )

دد ال الرم تنييذ برنامج ب املترلاتقرير ال. وميكن االرالر علا ذا التقريرهب املشمولةاالتستررا  
ة   الوثيقتتتتتت( 0211-0212)الرلتتتتتت  والتكنولوجيتتتتتتا  اخلتتتتتتاص بلجنتتتتتتة التكتتتتتتالي  ملتتتتتتدة تستتتتتتنتٌن

ICCD/COP(10)/14   متتتن كتتتانون   اليتتت ة ىتتتذه اللجنتتتة تي تتتيلر ألداء  يقتتتدا فيهتتتا و تتت التتت
. الرويستتتية األداء املترلتتتا بااتستتتهامات   لتتك  ، دبتتتا0211متتتايو إىل أيار/ 0212ينتتتاير /الثتتاي

وعشترة إزتا ات متوقرتة،  حتول تستت نتتاوجالرل  والتكنولوجيتا  التقرير املترلا بيداء جلنةويتمحور 
 .0211-0212لي ة لاملق ح  عملوعلا غرار ىيك  برنامج 

ييتذه األول للهتدف التن تضطلص بتدور داعت  جلنة الرل  والتكنولوجيا علا الرغ  من أنو  -02
نشتتتطة التتت  األضتتتمن مرلومتتتات عتتتن يت ىتتتذه اللجنتتتة الفتتتإن التقريتتتر املترلتتتا بتتتيداء ، لالتستتت اتيجية

التذه التدور املهت   ومتص مراعتاة   ىتذا ال تددو . وإ كاء التوعر والتثقيت الدعوة    جمال تنيذىا
نشتتر املرلومتتات  التت  ترقتتدىا اتياقيتتة األمتت  املتحتتدة ملكافحتتة الت تتحر  ملتتؤسبرات الرلميتتة تؤديتتو ا

عن إزتا ات  فإنو ميكن اعتبار اابالرالوعر علا ال ريد الراملر،  إ كاءالرلمية ال  تساى    
 أحد اخليارات املتاحة. نييذهىذا اهلدف الت   إرار املؤسبرات الرلمية
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   االستنتاجات والتوصيات -ثالثًا  

 استنتاجات بشان منهجية االستعراض -ألف  
ال حتتددة ع ت  اللصتياةة بتترامج  كإستتارخ تتا الع ت  ال تعتتددة الستنوات   ُتستتردم -06

وبنتاًء ض ان االتساق وتحسي  التنستي  وتجنتب التتداخ   م  أج   التكاليف ل دة سنتي 
اإلنجتازات ستصتب  و واقعيتة   أىداقاً  ايىداف الواردة قو برنامج الع   على ذلك ستكون

صتلة ب بيعتة كت  ىتدف قابلتة للتنكيتذ وذات ا    وايع ال ال ض لع بها قو السارىتال توقعة
 استراتيجو أو تنكيذي قو االستراتيجية 

التواردة قتو  ذات الصتلة حكتاماي علتىبعت  التعتدي ت ىناك حاجة اللى الدختال و  -03
ض ايداء  استتعراالليهتا منررات مؤت ر ايسراف قي تا يتعلت  بالوثتاا  التتو ينبنتو أن يستتند 

يتتنع علتتى أنتتو ينبنتتو للجنتتة استتتعراض تنكيتتذ االتكاقيتتة  9-/م أ00وقتتو حتتي  أن ال نتترر 
الناا تة باتبتاع نهتج اإلدارة  وىيئاتهتا الكرعيتةمؤسسات االتكاقية االض  ع باستعراض أداء 

واستنادًا اللى التنارير ال تعلنة ببرنامج الع ت  ال حتدد التكتاليف لكتترة ستنتي   النتااج  على
استتتعراض لجنتتة العلتتم والتكنولوجيتتا و  لجنتتة اضتت  عيتتنع علتتى  9-/م أ01قتتإن ال نتترر 

اإلنجتتازات ال توقعتتة ومؤشتترات  بتتاإلب ع عتت  النتتتااج ال ستتجلة قتتو ضتتوءتنكيتتذ االتكاقيتتة 
 خ تو الع   ال تعددة السنوات الراصة به ا  ايداء الواردة قو

ُوضع م  أج  ايمانة ولجنة استعراض   ل ؤت ر ايسراف الدورة العاشرةيةراض و  -02
قتتتتترة الستتتتنتي  ين تتتتو متكامتتتت   ع تتتت  برنتتتتامجيتتتتذ االتكاقيتتتتة ولجنتتتتة العلتتتتم والتكنولوجيتتتتا تنك

   آخذة ىذا اإلجراء قو االعتبار ايسراف وقد تود وال يتض   مؤشرات ايداء  تي ال نبل
خ تا  ما اعت د م  ايداء قو ال ستنب  قو ضوء استعراضالذا كان ينبنو الجراء معرقة ما 
تنتتارير ايداء ال عتتدة لل ؤسستتات والهيئتتات  استتترداممتت   بتتدالً ت ال تعتتددة الستتنواالع تت  
 مرجعية وثاا  كالكرعية  
مؤشرات ايداء ذات الصلة التو ويحتاج نظام استعراض ايداء وتنييم التنكيذ اللى  -09
      متت  أجتت  استتتعراض و البيانتتات الك يتتة والنوعيتتة   استتتعراض قعتتال استتتنادًا اللتتىالجتتراء  تتتتي 
مؤشرات ايداء الواردة  ل وسة  قإنو م  الضروري أن تصب م  نتااج مالنجازه قد تسنى ما 

جنتة العلتم لو  استتعراض تنكيتذ االتكاقيتة لجنتةالراصة بقو خ ا الع   ال تعددة السنوات 
الذا كتان   و محتددة وقابلتة للنيتاس والتحنيت  ومناستبة ومحتددة زمنيتاً  ا مؤشراتوالتكنولوجي

 ال ش ولة ايداء استعراض قترة يتجاوز   ل دة أربع سنوات اإلنجاز ال توقع قو خ ة الع
لنايتتات ال نشتتودة ا تحديتتدنكتت  تال ب رينتتة ينبنتتو وضتتع مؤشتتر ايداء   قإنتتو هتتذا التنريتترب

مج وعتتات أو  النتتواتجعلتى مستتتو  أي   ال ؤقتتة  وقتتو اتت  انعتدام قئتتات التنيتتيم ايختتر 
تصتتب  ال رجتتع س نشتتودة ال عت تتدةالنايتتات ال النشتتا   قتتإن  علتتى مستتتو  حتتتىالع تت  أو 
 الذي ي ك  االستناد الليو م  أج  تنييم ايداء الوحيد 
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 كاملتتتةعتتتدم وجتتتود ميزانيتتتة   اتتت  تنيتتتيم الككتتتاءة ال اليتتتة قتتتوومتتت  الصتتتعوبة ب كتتتان  -22
  ةير وارد قو خ ة الع   ال تعتددة الستنوات(ذا )وى مستو  مواق  م  النواتجو الشرو  

الذا كان ينبنو الجراء ىذا التحلي  قو الستار االستتعراض ال نبت   تود ايسراف معرقة ماقد و 
    رجعية قو ىذا الصددالوثاا  التنظيم  معرقة سب يداء الهيئات الكرعية  وكذلك 

 استنتاجات بشأن ال ساا  ال وضوعية -باء  
 2-/م أ1لل نترر  ايثتر بتي  الهيئتتي  وقنتاً  قيتاس مؤشترات م تعتاون نتاج  بشتأناق -21

لجنتتة استتتعراض تنكيتتذ اللتتى جنتتة العلتتم والتكنولوجيتتا ال شتتورة ل تنتتدم نع علتتى أنالتتذي يتت
 قتتو تحنيتتت نيتتتاس التنتتدم ال حتترز الككيلتتة ببشتتتأن أقضتت  الستتب   قتتو مناقشتتاتها االتكاقيتتة

قنتتد عتت وة علتتى ذلتتك  ة  و االستتتراتيجيال حتتددة قتتو  1و 8و 0ايىتتداف االستتتراتيجية 
العلتتتتم والتكنولوجيتتتتا قتتتتو أع تتتتال لجنتتتتة  علتتتتى أن تستتتتاىم لجنتتتتة 9-/م أ08نتتتتع ال نتتتترر 

استتتتعراض تنكيتتتذ االتكاقيتتتة عتتت  سريتتت  استتتتعراض وتنيتتتيم ال علومتتتات العل يتتتة التتتواردة متتت  
  وال ستتي ا ال علومتتات ال تعلنتتة ب ؤشتترات تنيتتيم الكيانتتات ال بلةنتتةايستتراف وةيرىتتا متت  

وبتالنظر اللتى  ة ال حتددة قتو االستتراتيجي 1و 8و 0ايثر ال تصلة بايىداف االستراتيجية 
قإنتو   8008ايثتر يول مترة قتو عتام  قيتاس ؤشتراتم ايسراف سوف تستتردم أنحنينة 

يبي  كيف أن آلية ال علومات ال رتدة التو وقرتهتا تنييم نهااو  تنديملهذا التنرير ال ي ك  
 لجنتتة استتتعراض تنكيتتذ االتكاقيتتة اللتتىايثتتر  قيتتاس مؤشتتراتبشتتأن لجنتتة العلتتم والتكنولوجيتتا 

 االستعراض التو اض لعت بها ايسراف ع لية لت سه
لجنة استعراض تنكيذ االتكاقية قو التوصتية باعت تاد ايستاليب  وتت ث  الحد  مهام -20

آثتار  تركيتفب كاقحتة التصتحر و/أو  ل تعلنتةالتكنولوجيتا االدراية العل ية و التو تعزز نن  
لجنتة ت  وتتؤدي تبادل ال علوماالربرات و  ناسمالتو تعزز ت ساليبع  اي الجكاف  قض ً 

يحشد الربراء قو  االتكنولوجيو الدراية العل ية نن  قو تعزيز  دوراً  العلم والتكنولوجيا أيضاً 
قتتتتتتتو مستتتتتتتاا  االمتيتتتتتتتاز والتكنولوجيتتتتتتتا والشتتتتتتتبكات وال ؤسستتتتتتتات ذات م العلتتتتتتتمجتتتتتتتال 

 تحستتي  دور الوستتاسة بهتتدف ارفالنشتتاء نظتتام إلدارة ال عتتقتتو التصتتحر/تدىور ايراضتتو  و 
 قتتو ننتت  ال علومتتات العل يتتة والتننيتتة متت  ال ؤسستتات وايستتراف وال ستتتردمي  النهتتاايي 

 والليهم 
الهيئتتتي  الكتترعيتي   تتتاواضتت  يدوار ومستتؤوليات كل ومتت  ال  لتتور تكتتري  قهتتم -22
قو ىذا الصدد اللى وتجدر اإلشارة   التآزر وتجنب التداخ  ةير الضروري أوجو تعزيزبنية 
جنتتة العلتتم لو  لجنتتة استتتعراض تنكيتتذ االتكاقيتتةبتتي  الناا تتة التتترابا  وجتتوأ تنيتتيمستتيجري أنتتو 

العتداد توصتيات  مت  أجت ل ستتراتيجية  ال نبت  منتصف ال دة تنييم قو الساروالتكنولوجيا 
  ل ؤت ر ايسرافللدورة الحادية عشرة 
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يتعلت  جنتة العلتم والتكنولوجيتا قي تا لو  لجنة استعراض تنكيذ االتكاقيتةأداء وما دام  -24
وةيرىا م  بتنييم تنكيذ االتكاقية يعت د على ك ية ونوعية ال علومات ال ندمة م  ايسراف 

  وت تتوير أدوات اإلبتت عالنشتتاء آليتتة قعالتتة ل بتت ع قإنتتو متت  الضتتروري   الكيانتتات ال بلةنتتة
عتدم وجتود نظتام مت  ىتذا  ويتؤدياستتردامها   مت  أجت النتدرات الوسنيتة  تعزيز ع  قض ً 
 الهيئتي  الكرعيتي  قو ىذا الصدد  تاكلأداء   اللى الضعافالنبي  
 بتترك ن وتنيتتيم التنكيتتذ استتتردام بوابتتة نظتتام استتتعراض ايداء المكانيتتة وبتتالنظر اللتتى -22

استتعراض تنكيتذ  لتناسم الربرات بشأن أقض  ال  ارستات التتو مت  شتأنها أن تتتي  للجنتة
تتدابير الال شتورة بشتأن مت  و  ي  الج يعبالستكادة م  ال  ارسات ال تك  عليها ا االتكاقية

قإنتو مت  ايى يتة تدىور ايراضتو والجكتاف  ر/التصتح الككيلتة ب عالجتة مستاا  السياساتية
ايمم ال تحدة  قو اتكاقية نظام الدارة ال عرقة أن تض   الهيئتان الكرعيتان اض  ع ب كان

  بتوقير معلومات متسنة يسه  الحصول عليها  رل كاقحة التصح
       تنكيتتذىاالبتترامج ال حنتتة و  رستتمي كتت  أن تتتنعك  نتتتااج ىتتذا االستتتعراض قتتو و  -26

 ( وبتترامج8002-8008) ع تت  محدثتتة ومتعتتددة الستتنواتب تتا قتتو ذلتتك وضتتع خ تتا 
  ( 8001-8008سنتي  )ال لكترةجديدة  ع  

 التوصيات - جيم 
تنتتديم ال شتتورة قتتو ىتتذا التنريتتر و  النظتتر لجنتتة استتتعراض تنكيتتذ االتكاقيتتة قتتد تتتود -23

الراصتتة بلجنتتة استتتعراض تنكيتتذ االتكاقيتتة ولجنتتة  بشتتأن التوجتتو االستتتراتيجو لر تتا الع تت 
  8002-8008 العلم والتكنولوجيا قو الكترة

النظتر  أيضتاً  قتد تتود ايسترافولو الوارد قو ىذه الوثينة  ايتحلي  الاللى  استناداً و  -22
 ب ا يلو: مؤت ر ايسراف عاض  نترح تقو االستنتاجات الواردة أع ه  و 

جنتتتة العلتتتم والتكنولوجيتتتا لو  لجنتتتة استتتتعراض تنكيتتتذ االتكاقيتتتة اللتتتى لتتتب ال )أ( 
وبرامج الع ت  صياةة مؤشرات ايداء قو خ ا  على ع لية زيد م  التحسينات ال دخالال

 الراصة به ا؛
مشتاريع مساعدة الهيئتي  الكرعيتي  قو العداد  مواصلةايمانة اللى  لب ال )ر( 

صتتياةة ىتتذه  زيتتادة التناستت  واالتستتاق قتتو بنيتتة ضتت ان خ تتا وبتترامج الع تت  الراصتتة به تتا
 ؛ايدوات االستراتيجية والبرمجية

مؤشتترات ايداء التتواردة قتتو    اللتتى جانتتبايستتراف أن تعت تتد اللتتى لتتب ال )ج( 
 لهيئتي ؛ا يداء   ةايات مؤقتة تتي  الجراء تنييم مناسب تعددة السنواتالع   الخ ا 
تنتتتديم  اللتتتىال تندمتتتة وال ؤسستتتات ال اليتتتة  ايستتتراف متتت  البلتتتدان ةدعتتتو  ()د 

التتتابع للجنتتة استتتعراض تنكيتتذ  تناستتم الربتتراتمنبتتر ال زيتتد متت  التتدعم التننتتو وال تتالو اللتتى 
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 كتتي  ىتتاتي  ت االتكاقيتتة وأدوات لجنتتة العلتتم والتكنولوجيتتا قتتو الدارة ال عتتارف العل يتتة بنيتتة
 قعال؛  الهيئتي  م  النجاز مهامه ا بشك

زيادة العلم والتكنولوجيا  اللى لجنة استعراض تنكيذ االتكاقية ولجنة لب ال )ى( 
ايمتتم  اتكاقيتتةقتتو نظتتام إلدارة ال عتتارف رستتاء قتتو أع تتال التنستتي  ال تعلنتتة بإ مشتتاركته ا
 ؛توقير معلومات متسنة يسه  الحصول عليها بنية كاقحة التصحر ل ال تحدة
 اتنكيذ خ تة ع لهتب لد  اض  عها  والتكنولوجياالعلم  اللى لجنة لب ال )و( 
علتتى والذكتتاء التتوعو والتثنيتتف التتدعوة ب  تعزيتتز اينشتت ة ال تعلنتتة 8002-8008للكتتترة 

 النحو ال بي  قو برنامج ع   لجنة العلم والتكنولوجيا الوارد قو االستراتيجية؛
رة م ال شتتو ينتتدت  و 9-/م أ00متت  مرقتت  ال نتترر  )ر(8الكنتترة  ضاستتتعر ا )ز( 

اتباع نهتج اإلدارة بأداء مؤسسات االتكاقية وىيئاتها الكرعية  استعراضبشأن منهجية الجراء 
 النتااج؛ الناا ة على
ال شورة بشأن سراا  العداد استعراضات أداء أخر   ب ا قو ذلك  ميندت )ح( 

قيهتا  تنظترالكرعيتة ل ىيئاتهتامؤسستات االتكاقيتة و  ل تعلنة بأداءالعداد تحلي  أولو للتنارير ا
 لجنة استعراض تنكيذ االتكاقية 

    


