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  جلنة العلم والتكنولوجيا
  الدورة االستثنائية الثانية

  ٢٠١١فرباير / شباط١٨-١٦بون، 
   من جدول األعمال املؤقت٣و) أ(٢البندان 

  م والتكنولوجيا وفقاً للخطة وإطار العمل االستراتيجينيإعادة صياغة عمل جلنة العل
  )٢٠١٨-٢٠٠٨( للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية

  تقييم تنظيم املؤمتر العلمي األول التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
  نتائج املؤمتر العلمي األول التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

ية األمـم املتحـدة ملكافحـة       م املؤمتر العلمي األول التفاق    قييم تنظي ت    
   ونتائجهالتصحر

  مذكرة من األمانة    

  موجز    
، أن ُينظَّم مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا       ٨-م أ /١٣قرر مؤمتر األطراف، يف مقرره        

مـع  كل دورة عادية مقبلة للجنة يف شكل يغلب عليه طابع املؤمتر العلمي والتقين، بالتنسيق               
احتاد رائد مؤهل من أصحاب اخلربة الفنية يف املوضوع ذي الصلة الذي خيتاره             / رائدة مؤسسة

 أن يكون املوضوع ذو األولويـة      ٨-م أ /١٨وقرر مؤمتر األطراف يف مقرره      . مؤمتر األطراف 
رصـد وتقيـيم    " هو   ٨-م أ /١٣الذي يتعني أن تتناوله جلنة العلم والتكنولوجيا وفقاً للمقرر          

االقتصادي مـن أجـل      - وتردي األراضي على املستويني البيوفيزيائي واالجتماعي     التصحر  
  ".دعم اختاذ القرارات يف جمال إدارة األراضي واملياه

 اختار مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا احتاد علم األراضي اجلافة ألغـراض            قدو  
رك يف تنظـيم املـؤمتر   ليكون االحتاد املشا) Dryland Science for Development( التنمية

 ٢٤ إىل   ٢٢العلمي األول لالتفاقية، الذي ُعقد يف بـوينس آيـرس يف الفتـرة مـن                
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الـيت  وأسفرت املناقشات   . ، خالل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف     ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول
  . توصية علمية رئيسية١١يف املؤمتر عن جرت 

تقييماً متعمِّقاً  نة أن تضع     من األما  ٩-م أ /١٦وطلب مؤمتر األطراف يف مقرره        
لتنظيم املؤمتر العلمي األول التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وذلك بالتشاور مـع             

، إىل مكتـب جلنـة      ٩-م أ /٢٣ يف مقرره    ،وطلب مؤمتر األطراف  . اجملموعات اإلقليمية 
عراض العلم والتكنولوجيا أن يتشاور مع األطراف واجملموعات اإلقليمية من أجـل اسـت       

  .نتائج املؤمتر العلمي األول التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
 هذه الوثيقة التوصيات اليت أصدرها خرباء التقييم املستقلون املعينـون           عرضوت  

النظـر يف   جلنة العلم والتكنولوجيا    ود  تورمبا  . لتقييم تنظيم املؤمتر العلمي األول لالتفاقية     
وجيهات الالزمة إلعداد وتنظيم املـؤمترات العلميـة املقبلـة          هذه التوصيات وتقدمي الت   

  .لالتفاقية، مبا يف ذلك املؤمتر العلمي الثاين
حتتوي هذه الوثيقة على موجز لنتائج دراسة استقصائية تشاورية أُجريـت           كما    

جلمع آراء البلدان األطراف ومالحظاهتا بشأن نتائج املؤمتر العلمي األول التفاقية مكافحة          
ورمبا تود جلنة العلم والتكنولوجيا مواصلة  استعراض هذه النتـائج وحتديـد             . التصحر

  .األولويات ومناقشة كيفية تنفيذها
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٢-١  ......................................................معلومات أساسية عامة  - أوالً  
  ٦  ٣٧-١٢  ..........تقييم تنظيم املؤمتر العلمي األول التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  - ثانياً  

  ٦  ١٤-١٢  .........................................إجراءات تقييم تنظيم املؤمتر  - ألف     
  ٧  ٣٧-١٥  ..............................التوصيات املنبثقة من تقييم تنظيم املؤمتر  -  باء     

  ١١  ٩٣-٣٨  ..........تقييم نتائج املؤمتر العلمي األول التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  - ثالثاً  
  ١٢  ٤٧-٤٤  .........................................إجراءات تقييم نتائج املؤمتر  - ألف     
 ١٢  ٩٣-٤٨  ............................................................ النتائج  -  باء     

  ٢٤  ٩٥-٩٤  ...............................................................االستنتاجات  - رابعاً  
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  عامةمعلومات أساسية  - أوالً  

مقبلة للجنة  عادية  كل دورة    فيما خيص    ،٨-م أ /١٣يف مقرره   مؤمتر األطراف،   قرر    -١
  :، ما يليالعلم والتكنولوجيا

ب عليه طابع يغليف شكل أن يقوم مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا بتنظيمها        )أ(  
احتاد رائد مؤهل وصاحب خربة فنيـة يف        /بالتشاور مع مؤسسة رائدة   مي والتقين،   لاملؤمتر الع 

 األطراف؛املوضوع ذي الصلة الذي خيتاره مؤمتر 

تركز كل دورة على موضوع واحد حمدد يقرره مؤمتر األطراف مسبقاً           أن    )ب(  
ني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ       ويكون متصالً بتنفيذ اخلطة وإطار العمل االستراتيجي      

 ؛)االستراتيجية() ٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية 

، املندوبنيفيما يتعلق باملوضوع ذي األولوية، التفاعل مع        أن تتيح الدورة،      )ج(  
ـ    /قيام املؤسسة الرائدة  إضافة إىل   وتضع توصيات وتقدمها،     رير إىل  ـاالحتاد الرائد بتقدمي تق

 مؤمتر األطراف؛

مقدمة من املؤسسات األخرى، واالتفاقيات البيئية اً عروضالدورة ن تشمل أ  )د(  
، على حنو ما    ذي الصلة األخرى، واملنظمات غري احلكومية واألفراد ذوي اخلربة يف املوضوع          

على أن  االحتاد الرائد،   /ة العلم والتكنولوجيا بالتشاور مع املؤسسة الرائدة      ـيقرره مكتب جلن  
تيح كل الفرص املمكنة لتقدمي مسامهات مـن         مبا ي  ، املستوى العاملي  دعوة على ه  ـتوجييتم  

 مجيع املناطق؛

 أن يكون املوضوع ذو األولوية الذي       ،٨-م أ /١٨ يف مقرره    ،وقرر مؤمتر األطراف   ٢
رصد وتقييم التصحر وتـردي     " هو   ٨-م أ /١٣تتناوله جلنة العلم والتكنولوجيا وفقاً للمقرر       

 االقتصادي من أجل دعم اختاذ القرارات       -بيوفيزيائي واالجتماعي   األراضي على املستويني ال   
 ".يف جمال إدارة األراضي واملياه

قرر مكتب جلنة العلـم والتكنولوجيـا       ،  ICCD/CST(S-1)/3وكما ورد يف الوثيقة       -٣
م االختصاصات، ووافق على حمتوى الدعوة إىل إبداء االهتمـا ووَضع اختيار احتاد مؤسسات    

)<www.unccd.int/science/docs/call_expression_of_%20interest.pdf>(.  
 /حزيران ٢٥املعقودة يف   ، يف اجتماعه     العلم والتكنولوجيا  ةـب جلن ـمكتواختار    -٤
 Dryland Science for Development (احتاد علم األراضي اجلافة ألغـراض التنميـة  ، ٢٠٠٨نيه يو

(DSD)( يف إطار الدورة التاسعة ملؤمتر العلمي األول لالتفاقية ليكون االحتاد املشارك يف تنظيم ا 
وشـبكات حبثيـة   ويضم احتاد علم األراضي اجلافة ألغراض التنمية مخس مؤسسات          . للجنة
الشبكة األوروبية لبحوث مكافحة التصحر، واملركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق      : هي

صيل املناطق املدارية شـبه القاحلـة، ومركـز         اجلافة، واملعهد الدويل للبحوث املتعلقة مبحا     



ICCD/CST(S-2)/2 

5 GE.10-63063 

 املعهد املعين بالبيئة واالستدامة، والـشبكة الدوليـة     -البحوث املشترك للمفوضية األوروبية     
 .املعنية باملياه والبيئة والصحة التابعة جلامعة األمم املتحدة

كافحة التصحر  ملاألمم املتحدة   التفاقية  األول   تنظيم املؤمتر العلمي     بشأنويرد تقرير     -٥
  .ICCD/COP(9)/CST/2/Add.2يف الوثيقة 

للمؤمتر العلمـي   إلعداد  ل  أمواالًألغراض التنمية    مجع احتاد علم األراضي اجلافة    قد  و  -٦
أمانـة  ومجعت  . كافحة التصحر، مبا يف ذلك مسامهات عينية      األمم املتحدة مل  تفاقية  األول ال 

مـوارد   ،لتشاور مع مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا با،اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 
لدعم حضور املراسلني املعنيني بالعلم والتكنولوجيا من البلدان النامية والبلـدان           مالية إضافية   

للمشاركة يف املؤمتر العلمي    غري املنضمني إىل أحد وفود الدول األطراف يف االتفاقية          املؤهلة  
تربعات من البلدان األطـراف     إىل مجع    واألمانة   ي اجلافة ى احتاد علم األراض   سعو. لالتفاقية

 من  رئيسينيعشرة متكلمنيمن البلدان النامية واملؤهلة و مسجالًاً  عامل٥٠واملنظمات لتمكني  
 .املشاركة يف املؤمتر

األوجـه  ملعاجلـة   أفرقة عاملة    ةتشكيل ثالث م األراضي اجلافة    ـاد عل ـواقترح احت   -٧
 :الثالثة للموضوع

تدهور األراضي  / التصحر الطرق املتكاملة لرصد وتقييم عمليات     -١الوجه    )أ(  
 ؛والعوامل احملركة هلا

  رصد وتقييم اإلدارة املستدامة لألراضي؛-٢الوجه   )ب(  

 إدارة املعـارف : رصد وتقييم التـصحر وتـدهور األراضـي     -٣ الوجه  )ج(  
 .واملؤسسات واالقتصاد

التوصـيات املتعلقـة    يـشمل   جانب معني،   عن   ضأبياً  كتاب كل فريق عامل     أعّدو  -٨
 من خالل مـشاورات      النطاق لتنقيح واسع الكتب البيضاء   هذه  خضعت  و. بالسياسة العامة 

 ١٦ ومـن    ٢٠٠٩يونيـه   /حزيـران  ٣٠إىلمـايو   /أيار ٢٢ن  م اإلنترنتعرب  جرت  عاملية  
يف  مث قُدمت الكتب البيضاء ونوقشت     .٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٣١أغسطس إىل   /آب

 .كافحة التصحراألمم املتحدة ملالتفاقية األول املؤمتر العلمي 

كافحة التـصحر يف بـوينس      األمم املتحدة مل  التفاقية  األول  قد املؤمتر العلمي    ُعقد  و  -٩
. ؤمتر األطرافالدورة التاسعة مل، خالل ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ٢٤ إىل ٢٢آيرس يف الفترة من 

 ثيقتنيعلمية رئيسية تـرد يف الـو      توصية   ١١عن   املؤمتر   املناقشات اليت دارت يف   سفرت  وأ
ICCD/COP(9)/CST/INF.2و ICCD/COP(9)/CST/INF.3. 

تقييماً متعمِّقـاً   ري  جت إىل األمانة أن     ،٩-م أ /١٦يف مقرره   ،  طلب مؤمتر األطراف  و  -١٠
ر مـع  لتنظيم املؤمتر العلمي األول التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وذلـك بالتـشاو        

 .اجملموعات اإلقليمية
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جلنة العلم والتكنولوجيـا   إىل مكتب ،٩-م أ/٢٣وطلب مؤمتر األطراف، يف مقرره    -١١
األول استعراض نتائج املؤمتر العلمي     من أجل   تشاور مع األطراف واجملموعات اإلقليمية      أن ي 

 .كافحة التصحراألمم املتحدة ملالتفاقية 

  كافحة التصحراألمم املتحدة ملالتفاقية األول لعلمي ملؤمتر اتنظيم اتقييم   - ثانياً  

 املؤمترتنظيم  تقييم اتإجراء  - ألف  

د وقعيف اجتماعه امل   مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا،      ، ناقش ٩-م أ /١٦لقرار   ل وفقاً  -١٢
األول التفاقية األمم املتحـدة     ملؤمتر العلمي   تنظيم ا  كيفية تقييم    ٢٠١٠مارس  / آذار ٢-١يف  

 .لمتابعةلخطوات اختاذ على ة التصحر واتفق ملكافح

ـ    نيمستقلخبريي تقييم   ، مت تعيني    ٢٠١٠مارس  /آذاريف  و  -١٣ عمليـة  دير   لتقيـيم وتق
طابعه والنتائج الـيت    كافحة التصحر و  األمم املتحدة مل  تفاقية  العلمي األول ال  مؤمتر  التحضري لل 

ـ   لمؤمترلإلعداد  بشأن ا توصيات  ميكن أن خيلص إليها ولتقدمي       ـ . لـ العلمي املقب ن ـوميك
: علـى العنـوان التـايل يف شـبكة اإلنترنـت          الفريـق   هذا  االطالع على اختصاصات    

<www.unccd.int/secretariat/vacancies/docs/ToR_webpage_format_final.pdf> .ــرد و  يفي
  :الغرض من التقييمما يلي 

لتحقيق أهداف  سسات  احتاد املؤ اختيار  املتبعة يف   تقييم مدى كفاية العملية       )أ(  
 كافحة التصحر؛األمم املتحدة ملالتفاقية األول املؤمتر العلمي 

تحقيق أهداف املـؤمتر    لالتحضري  املعتمد وعملية   الطابع  تقييم مدى كفاية      )ب(  
 كافحة التصحر؛األمم املتحدة ملالتفاقية األول العلمي 

ـ      تقييم مدى     )ج(   م املتحـدة ملكافحـة     قدرة املؤمتر العلمي األول التفاقية األم
يستنري هبا  نواتج علمية سليمة    على التوصل إىل     و ،اخلربة العلمية الالزمة  استقدام  على  التصحر  
 .القرارصناع 

 :لتقييميف عملية ا األساليب التالية نالتقييم املستقالخبريا استخدم وقد   -١٤

أبريـل  /ه ومقابالت هاتفيـة يف نيـسان      ـلوجاً   وجه أُجريت مقابالت   )أ(  
، ومكتب جلنة العلم    احتاد علم األراضي اجلافة ألغراض التنمية      مع أعضاء    ٢٠١٠مايو  /وأيار

 مباشرة يف التحضري للمؤمتر؛املشاركني بصورة واألمانة والتكنولوجيا 

ليزيـة والفرنـسية    ك اإلن اتاإلنترنت باللغ عرب  عدت دراسات استقصائية    أُ  )ب(  
االتـصال الوطنيـة،   جهات ، ودوراتالؤساء ر، ور املشاركني يف املؤمتتستهدفاسبانية  واإل

جلنـة العلـم والتكنولوجيـا،      ، ومكتب    ألغراض التنمية  احتاد علم األراضي اجلافة   وأعضاء  
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على من الدراسة االستقصائية    عينات  أُتيحت  و.  اخلاص مواألمانة هبدف احلصول على تقييمه    
 )العلـوم (صـفحة  عليها يف  االطالع، وميكن  مايو/أيار ٢٨-١٠لفترة  عن ا شبكة اإلنترنت   

)Science ( اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرموقع من)؛)١ 

من حيث النوع   استعراض مكتيب شامل    مايو  /أيار - أبريل/يف نيسان أُجري    )ج(  
 :لوثائق املذكورة أدناهوالكم ل

 ٢٠٠٨(نة العلم والتكنولوجيـا     ات جل مقررات مؤمتر األطراف وتقارير دور     '١'
 )٢٠٠٩و

 التحضريلوثائق املتعلقة بإجراءات ا '٢'

 املعنيني وائم املشاركني والعلماء ق '٣'

 دورات عروض أفرقة البحث أثناء البيضاء وكتاب ملخصات الكتب ال '٤'

  والتوصيات اليت أصدرها املؤمتريةالتوليفالتحليالت  '٥'

 أعمال املؤمتر '٦'

 بل املـؤمتر واألمانة قاملشاركني املقدمة إىل احتاد علم األراضي اجلافة     تعليقات   '٧'
 وبعده

 ورقات استعراض النظراء '٨'

 املؤمترتنظيم التوصيات املنبثقة من تقييم   - باء  

ـ      املستقالنالتقييم  ا  ريخبل  حلّ  -١٥  ات نتائج الدراسة االستقصائية واملقابالت واستعراض
ة اتفاقيموقع  من  ) علوم( )Science(عليه يف صفحة    االطالع  ميكن  اً  هنائياً  تقريرا  أعّدالوثائق و 

 .)٢(األمم املتحدة ملكافحة التصحر

احتاد علم  مانة و األ(إىل التقييم واملعلومات الواردة من خمتلف اجلهات املعنية         اً  استنادو  -١٦
البلـدان األطـراف    وومكتب جلنة العلـم والتكنولوجيـا       ألغراض التنمية   األراضي اجلافة   

 التوصيات التالية من أجل إدخال      نالالتقييم املستق ا  ريأصدر خب ،  )خلإ ،يف املؤمتر ن  وواملشارك
 .التحضري للمؤمترات املقبلةعلى عملية حتسينات 

  

  
__________ 

 .<www.unccd.int/science/menu.php>انظر  )١(

 .<www.unccd.int/science/menu.php>انظر  )٢(
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  املؤمترتنظيم   -١  
 جيـد بشكل  توجيهات واضحة وحمددة    إىل األمانة   مؤمتر األطراف   أن يقدم   ينبغي    -١٧

نة وجلانة  املعرفة املكتسبة يف املؤمتر إىل األمية نقل كيفحول  النتائج املتوقعة من املؤمتر، و    حول  
اليت يتعني استخدامها ونوع    عملية  كما ينبغي حتديد ال   . العلم والتكنولوجيا والبلدان األطراف   

 .ةاملتابعة املتوقع

ملؤمتر والعمل  تنظيم ا  لتنسيق   اتألمانة جلنة توجيهية للمؤمتر   أن تكون لدى ا   وينبغي    -١٨
لتنظيم املؤمتر، وأصحاب   اره  االحتاد الذي يتم اختي   /ؤسسةاملبشكل وثيق مع البلد املضيف، و     

 .حسب االقتضاءاملصلحة اآلخرين، 

لتنظيم املـؤمتر،   بشكل جيد   ألمانة إطار زمين واضح وحمدد      أن يكون لدى ا   وينبغي    -١٩
 .املعامل الرئيسيةشمل ي

 األطر الزمنية املقترحة والتمثيل اجلغرايف  -٢  

 مـؤمتر   اتبني دور الفاصلة    السنوات خاللعقد املؤمتر مرة كل سنتني،      ينبغي أن يُ    -٢٠
أن يتناوهلا  مؤمتر األطراف   اليت يتعني على    توصيات  الاألطراف، إلتاحة الوقت الكايف إلعداد      

يف أعقاب دورة جلنة    األفضل   املؤمتر يف الفترة الفاصلة بني دورتني، و       قُدَعو. يف دورته التالية  
 .ع القرارا جيدة ملشاركة صن فرصةتيحيضمن مشاركة العلماء وي، استعراض تنفيذ االتفاقية

مناسـب  واٍف و التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر      األول   املؤمتر العلمي    وطابع  -٢١
 تتـاح وينبغي أن   . ملؤمترات املقبلة، مع بعض التغيريات يف توقيت النواتج       ا  يف اعتمادهينبغي  و
  يتيح لألوسـاط العلميـة  مماوتقدميها ستة أشهر إلعداد مشاريع التقارير مدة ألفرقة العاملة  ل

ثالثـة  املؤمتر ب انعقاد  تقاريرها قبل   تنجز األفرقة العاملة    وينبغي أن   . بشكل عام اإلسهام فيها   
اجتماعات لألفرقـة   جلسة عامة تليها    ، يف طابعه، عبارة عن      ملؤمترأن يكون ا  وينبغي  . أشهر
اخلتامية لسة  اجلوينبغي تكريس   . املؤمترمواضيع  على أساس    شكّلةامل) األفرقة العاملة ( الفرعية

 .ات الصادرة عن كل فريق من األفرقة العاملةتوصيالللنظر يف التقارير اليت تتضمن لمؤمتر ل

حتقيـق  إىل  ومشاركة املناطق املتـضررة و    تعزيز إسهام   ألمانة إىل   أن تسعى ا  ينبغي  و  -٢٢
أن ميكن لذلك   و. هتوازن إقليمي خالل مرحلة التحضري للمؤمتر، وكذلك خالل املؤمتر نفس         

لبلـدان األطـراف    امعاجلة قضايا   األفرقة العاملة اليت جتتمع قبل املؤمتر يف        سهم يف مساعدة    ي
 .املتضررة والفرص املتاحة أمامها

ؤمتر مؤلفة من علماء ميثلون خمتلف املنـاطق        جلنة علمية للم  ألمانة  أن تنشئ ا  وينبغي    -٢٣
أعضاء هـذه اللجنـة     فترات عضوية   أن تكون   ي  وينبغ. هموضوعات املؤمتر وإجراءات  لتناول  
املعلومات واخلربات من مؤمتر إىل     نقل   سنوات حىت يتم     ٥ و ٣متداخلة وتتراوح بني    العلمية  
أن وجلنة العلم والتكنولوجيـا     مكتب  مع  هذه اللجنة بصفة استشارية     أن تعمل   وينبغي  . آخر

 .للمؤمترات املقبلةتقدم إسهامات 
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أن يتخـذ   وينبغي  . على أساس تناويب  كل مرة و  ر يف منطقة خمتلفة     ؤمتاملوينبغي عقد     -٢٤
التـاليني، ممـا    املؤمترين  على األقل فيما يتعلق ب    حول مكان عقد املؤمتر     اً  قرارمؤمتر األطراف   

 .للتحضري للمؤمترالكايف الوقت يعطي البلدان املستضيفة 

  املنظِّم الرائداالحتاد/ الرائدة املنظِّمةاملؤسسة  -٣  

لتنظـيم  ) ت( اليت اخـتري /االحتاد الرائد الذي/ملؤسسة الرائدة ينبغي أن تكون لدى ا      -٢٥
اختـصاصات  لـديها   /تكون لديه /ينبغي أن يكون  و. ؤمتر خربة يف تنظيم املؤمترات العلمية     امل

 .ما ُينتظر منهأهداف املؤمتر وبالتفصيل تبني واضحة 

تنظيم املؤمتر القـادم يف هنايـة       كلف ب االحتاد امل /ؤسسةاملاختيار   اإلعالن عن    ينبغيو  -٢٦
 .إلعداد للمؤمترل سنتني االحتاد/للمؤسسةذلك سيتيح و. املؤمتر احلايل

هبيكـل  لتنظيم املؤمتر االحتاد الرائد املختار / املختارة املؤسسة الرائدة وينبغي أن تتمتع      -٢٧
ـ   اقتراحه، مع   /ُيبني يف اقتراحها  تراتب املناصب   واضح لإلدارة و   شخص املخـول   حتديـد ال

التواصل مـع   يسر  يمن شأن ذلك أن     و. االحتاد/للدخول يف اتفاق تعاقدي نيابة عن املؤسسة      
توقيـع  أن ييسر واألمانة واللجنة التوجيهية للمؤمتر والبلد املضيف، و  جلنة العلم والتكنولوجيا    

 .دون تأخرياملختارة نظمة املعقد بني األمانة و

تنظيم املكلف ب  االحتاد/ املكلفة ل بني األمانة واملؤسسة   قنوات االتصا تكون  وينبغي أن     -٢٨
وينبغـي  . لتسهيل عملية صنع القرار   اً  جيداً  حتديدحمددة  التواصل  املؤمتر واضحة ومسؤوليات    

 .اللجنة التوجيهية للمؤمتر هذه االتصاالتتيسر أن 

 مشاركة العلماء والتمويل  -٤  

املسؤول عن  االحتاد  /ؤسسةياته وإبالغ امل  وآليف توقعات التمويل    اً  جيدجيب التفكري     -٢٩
مجع األموال ودعم املشاركني مـن البلـدان        كي يتسىن   يف الوقت املناسب    هبا  تنظيم املؤمتر   

مجع األموال، احتياجات املؤمتر التايل مجيع   هلذه الغاية أن تبني اختصاصات      وينبغي،  . املتضررة
مـع  واملعامل الرئيـسية    الرائد  اد  ـاالحت/ن املؤهالت املطلوبة من املؤسسة الرائدة     ـع  فضالً
 .ستحقاقاال تواريخ

آليات كما ينبغي حتديد    ،   منها ملشاركنيالتمويل  تاج  حتاليت  بالبلدان  قائمة  وضع  وينبغي    -٣٠
مجع األموال قبل املـؤمتر     أن يتم   وينبغي  . ع األموال يف أقرب وقت ممكن     ومسؤوليات مج التمويل  

 . املتضررةمن املناطق) العلماء وصناع القرار(ني املؤهلني لضمان مشاركة املمثلبوقت كاف 

ألمانة مشاركة العلماء من ذوي اخلربة يف قضايا تدهور األراضـي           أن تشجع ا  ينبغي  و  -٣١
وينبغـي  . ملؤمتر مبثابة فرصة لبناء القـدرات     أن يكون ا  وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي     . والتصحر

 . نفسهاملؤمتريف األعمال التحضريية السابقة للمؤمتر وتشجيع العلماء الشباب على املشاركة يف 
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 مضمون املؤمتر  ٥  

اليت ورقات  اء وال الكتب البيض املواضيع اليت سيتم تناوهلا يف املؤمتر و       تكون   الينبغي أ   -٣٢
االقتصار إىل  يستعرضها النظراء والعروض اليت تقدم يف املؤمتر واسعة للغاية حبيث يؤدي ذلك             

املتعلقـة  تدهور األراضي والتصحر قضايا  ينبغي أن تركز على     وللغاية، بل    عامةمناقشة  على  
على اقتراح استجابات حمددة ملشاكل تـدهور       كذلك  ، و ومبواضيعه الفرعية ملؤمتر  اع  ومبوض

وينبغـي أن   . اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر      برسالةاألراضي والتصحر ذات الصلة     
الختاذ اإلجـراءات    إىل مؤمتر األطراف     ميهاددة ميكن تقد  يسفر املؤمتر عن وضع توصيات حم     

 .الالزمة بشأهنا

، اءالكتب البيـض   والتوصيات، و  ، املؤمتر، مثل كتاب امللخصات    نواتجتتاح   وينبغي أن    -٣٣
بـّين  وينبغي أن تُ  . رير النهائي يف غضون فترة معقولة     والتقاليت يستعرضها النظراء،    ورقات  الو

 .لمؤمترل اجلدول الزمين  وثيقةهذه الشروط يف

. ربة يف مواضيع املؤمترات   من ذوي اخل  التحضري للمؤمتر علماء    يشارك يف   وينبغي أن     -٣٤
ومـع  .  ألنه هنج جيـد    يف املستقبل اليت سُتعقد   املؤمترات  يف  هنج الفريق العامل    اتباع  ينبغي  و

وزيعها على مجهور   مزيد من الوقت إلعداد تقاريرها وت     ألفرقة العاملة   أن يتاح ل  ذلك، ينبغي   
 .أوسع للتعليق عليها قبل املؤمتر

 التواصل مع الصحافة  -٦  

الـصحافة،  لتعميمها علـى    قضايا حمددة   بشأن   سقةينبغي إعداد رسالة موحدة ومت      -٣٥
 .وذلك بالتعاون مع مجيع اجلهات املعنية

 ،االتـصال جهـات    و ،نة العلم والتكنولوجيـا    بأعضاء مكتب جل   االستعانةوينبغي    -٣٦
التنسيق الوثيق  بلنقاط  أن توضع هذه ا   وينبغي  .  نقاط حمددة  يفىل الصحافة   إلتحدث  لوالعلماء  

 . الرائداالحتاد/نة العلم والتكنولوجيا واملؤسسة الرائدةجلبني األمانة و

 األول التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر املؤمتر العلمي التقييم العام لتنظيم   -٧  

املؤمتر العلمي هو آلية جيدة ملعاجلـة املـسائل   أن طابع  نلتقييم املستقالاا  ريخبرأى    -٣٧
ـ  ال   فهـي فضل ملعاجلة القضايا على املدى الطويـل،        اآللية األ ليست   االعلمية، لكنه  وفر ت
ـ ة احلكومياهليئة مثل   -نزيه  علمي   وسيط   -واملطلوب هو آلية مستقلة     . االستمرارية  ة الدولي

إتاحـة  كافحة التصحر واألمم املتحدة ملاتفاقية إطار الستمرارية يف تاحة اإل بتغري املناخ  ةاملعني
هـذه اآلليـة   سوف تعزز وباإلضافة إىل ذلك،  . ة العلمي جانب األوساط مشاركة أوسع من    

يف إطار االتفاقية وحتافظ على النهج العلمي يف حل مشاكل تدهور األراضـي       " ثقافة العلوم "
 . الطويلاألجلوالتصحر يف 
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  كافحة التصحراألمم املتحدة ملتفاقية العلمي األول الؤمتر املتقييم نتائج   - لثاًثا  

العلـم والتكنولوجيـا     مكتب جلنة    من ٩-م أ /٢٣ قررهطلب مؤمتر األطراف يف م      -٣٨
 التفاقية   األول اجملموعات اإلقليمية الستعراض نتائج املؤمتر العلمي     مع  لتشاور مع األطراف و   ا

  .افحة التصحركاألمم املتحدة مل

، ٢٠١٠مارس  /يف آذار املعقود  نة العلم والتكنولوجيا، يف اجتماعه      جلمكتب  اتفق  و  -٣٩
تصورات بـشأن   الراء و اآلل مجع   إجراء دراسة استقصائية تشاورية من أج     على الشروع يف    

كافحـة  األمم املتحـدة مل   تفاقية  العلمي األول ال  للمؤمتر  اإلحدى عشرة   التوصيات الرئيسية   
مكتب اللجنة كذلك علـى   واتفق  . ICCD/COP(9)/CST/INF.3 ر، اليت ترد يف الوثيقة    التصح

 .وطنيةالتصال جهات االمع األطراف واجملموعات اإلقليمية من خالل التواصل 

العلـم والتكنولوجيـا،    جلنة  باالتفاق مع مكتب    و،  ٢٠١٠مايو  /أياريف منتصف   و  -٤٠
 أرسـلته إىل جهـات    مسية الست لألمم املتحـدة      ميع اللغات الر  جباً  أصدرت األمانة استبيان  

من التوصـيات   توصية  كل  فيما خيص   األسئلة الثالثة التالية    فيه  طرحت  و. االتصال الوطنية 
 :تفاقية مكافحة التصحراملؤمتر العلمي األول الاملنبثقة عن اإلحدى عشرة 

لتعزيـز  ها  إىل تأييد مييل بلدكم   اليت  يف هذه التوصية    الواردة  ما هي النقاط      )أ(  
 كافحة التصحر؟األمم املتحدة ملعمل اتفاقية 

إىل برنامج  بالنسبة  ( هذه التوصية من حيث أمهيتها وتوقيتها        ونمكيف تقيّ   )ب(  
 ؟)عمل جلنة العلم والتكنولوجيا

 ملحةواً  جدةهام '١'

 ، لكن ميكن تأجيلهامناسبة '٢'

 غري ملح أو /هامشي وتنفيذها  '٣'

فيما يتعلـق   تقدميها   يف   ونترغبحمددة  ائح  أو نص / و ات أي تعليق  مهل لديك   )ج(  
 هبذه التوصية؟

، ٢٠١٠ يوليـه /متوز ٥ يف موعد أقصاه   االتعبري عن آرائه  إىل   البلدان األطراف    عيتوُد  -٤١
 . مناسباًذلك كانإذا عملها بلغات 

، يونيه/حزيران ٢٢ و ٢١يف  املعقود  بناء على طلب مكتب اللجنة خالل اجتماعه        و  -٤٢
زيادة فـرص   ل ٢٠١٠يونيه  /حزيران ٢٩رسالة تذكري يف    تنسيق اإلقليمي   وحدات ال وجهت  

رسـالة بالربيـد    األمانـة   ، أرسلت    ٢٠١٠يوليه  /متوز ٩ويف  . ارتفاع معدالت االستجابة  
متديد املوعد النهائي لتقدمي التعليقات     خبصوص   االتصال الوطنية    جهاتإىل مجيع   اإللكتروين  

 .يف التحليلفلم تدرج بعد ذلك التاريخ الواردة ات اإلجابأما و. ٢٠١٠أغسطس /آب ٢حىت 
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ردود أُدرجت   ٢٠١٠أغسطس  /آب ٢حىت  وقد وردت من البلدان األطراف التالية         -٤٣
ـ ، ب الربازيل،  يطاليا، إ أملانيا،  إكوادور،  أستراليا،  إسبانيا،  إريتريا،  األرجنتني: يف التحليل  ا، نم

، )اإلسـالمية  - مجهورية(إيران   ،يةمهورية الدومينيك ، اجل اجلزائر،  توباغووترينيداد  ،  بوتان،  بنني
، الـسنغال ،  سلوفاكيا،  السلفادور،  ، جنوب أفريقيا   السابقة ليوغوسالفيةامجهورية مقدونيا   

، الكونغـو ،  الكامريون،  فرنسا،   غينيا االستوائية  ،غواتيماال،  الصني،  صربيا،  سويسرا،  سوريا
 ،ميامنـار ،  موزامبيـق ،  منغوليا،   العربية السعودية  اململكة،   املكسيك ،املغرب،   ليسوتو ،لبنان

  . اليمن، اليابان،لواليات املتحدة األمريكيةا ،هندوراس، نيبال، النرويج

 إجراءات تقييم نتائج املؤمتر  - ألف  

بعـضها  تستند إىل   أو  /ومترابطة   اإلحدى عشرة بالنظر إىل أن التوصيات الرئيسية        -٤٤
 :على النحو التايلمواضيع ثالثة ىل إنفت ُصفقد إىل حد ما،  البعض

 استراتيجيات رصد وتقييم التـصحر وتـدهور األراضـي          - ١املوضوع    )أ(  
 ؛١٠ و٧و ٦و ٤و ٣و ٢و ١التوصيات : واإلدارة املستدامة لألراضي ،واجلفاف

صـكاً ذا   كافحة التصحر باعتبارها    األمم املتحدة مل   اتفاقية   - ٢املوضوع    )ب(  
 ؛١١ و٩ و٨التوصيات : يتبادل الشبكالالتصحر وإنشاء آليات لق بفيما يتععلمية حجّية 

التـصحر وتغـري املنـاخ      التآزر يف اجملاالت املتعلقة ب    أوجه   - ٣املوضوع    )ج(  
 .٥التوصية : والتنوع البيولوجي

يف  الـواردين ) ج(و) أ (سؤالني على ال  ودالردمتت معاجلة   كل توصية،   وفيما يتعلق ب    -٤٥
املتعـدد االختيـارات    ) ب(سؤال  الالنوعية، يف حني أن الردود على        من حيث    ٤٠الفقرة  
 .ت من حيث الكميةعوجل

قتبـاس عبـارة خمتـارة    هو ا) ج(و) أ(السؤالني ردود على وكان االجتاه العام يف ال      -٤٦
أو بيان  ،  اجمليبون إىل تأييدها  يل  ميالتوصية  يف  وسيلة لإلشارة إىل عناصر     كمباشرة من التوصية    

تنفيذ التوصية  حنو  اً  لمضي قدم لبالفعل جهوداً لتنفيذ التوصية، أو اقتراح سبل        يبذل  ب  أن اجملي 
 .بفعالية أكرب

يف إطار املواضـيع الثالثـة      اً   نوعي تيموقُ) ج(و) أ(السؤالني  ردود على   وُصنفت ال   -٤٧
 .٤٤الواردة يف الفقرة 

 النتائج  - باء  

 يف  ٢٢( ١٩٢البالغ عددها   ألطراف  بلدان ا ال من   ٤٣ما جمموعه    األسئلة   نعأجاب    -٤٨
 ).١انظر اجلدول ) (املائة
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  ١اجلدول 
  حبسب املنطقةبلدان ردود ال    

  عدد الردود  املنطقة 
 ١٠  أفريقيا
 ١١  آسيا

 ١٠  أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
 ١٠  أوروبا الغربية  

 ٢  أوروبا الشرقية
 ٤٣  اجملموع

ة بلدان من أصل    تسعتقدم  مل  و). ب(لى السؤال    للردود ع   ملخصاً ٢اجلدول  بني  و  -٤٩
تقييمات لبعض التوصيات، وبالتايل فإن اجملاميع يف هـذا اجلـدول           البلدان الثالثة واألربعني    

اً جـد هامـة   ‘ ٩معظم البلدان مجيع التوصيات باستثناء التوصية       ورأت  . ٤٣اً  ليست دائم 
واعترب حـوايل  . "كن ميكن تأجيلهامناسبة ل" ٩التوصية ف البلدان  ـفيما اعترب نص  ،  ‘وملحة

 يف املائة،   ٣٦ و ٣٩ و ٣٠ ("لكن ميكن تأجيلها  مناسبة  " ١٠ و ٧ و ٥التوصيات  ثلث اجمليبني   
  ).على التوايل

  ٢اجلدول 
  وتوقيتهاحيث أمهيتها تقييم التوصيات من   

١١التوصية ١٠التوصية ٩لتوصية ا٨التوصية ٧التوصية ٦التوصية ٥التوصية ٤التوصية ٣التوصية ٢التوصية ١التوصية  

 ٢٥ ٢٣ ١٨ ٣٢ ٢٤ ٣١ ٢٧ ٢٩ ٣٧ ٣٢ ٤١  هامة جداً

 ٧ ١٤ ٢٠ ٧ ١٦ ٩ ١٣ ١٢ ٤ ١١ ٢  هامة

 ٩ ١ ٢ ٢ ١ ٢ ٢ ١ ١ صفر صفر  هامشية

 ٤١ ٣٨ ٤٠ ٤١ ٤١ ٤٢ ٤٢ ٤٢ ٤٢ ٤٣ ٤٣  اجملموع

 ، استراتيجيات رصد وتقييم التصحر وتدهور األراضي واجلفاف       -١وضوع  امل  -١  
 :١٠ و٧و ٦و ٤و ٣و ٢و ١التوصيات : اإلدارة املستدامة لألراضيو

 ١التوصية     

اتفاقية األمـم املتحـدة       تعريف حبسب ،التصحر وتدهور األراضي واجلفاف   ينجم    
يعين يف نظم األراضي، حيث     بيئية دينامية ومترابطة     - عن تفاعالت بشرية   ،ملكافحة التصحر 
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لرصـد  لاً  صـارم اً  علمياً  تطلب إطار مما ي  -اتات والبشر   املاء والتربة والنب  مصطلح األراضي   
 حىت اآلن اً  ال يزال غائبتقييمالو

التـصحر  لرصد وتقييم   صارم  احلاجة إىل إطار علمي     إىل  حوايل نصف اجمليبني    أشار    -٥٠
حاجة التسليم بوجود   استعداد لتأييد   البلدان عن   بعض  أعرب  و. وتدهور األراضي واجلفاف  

التصحر وتـدهور  بتسبب  تاليت  املعقدة واملترابطة   لفهم عوامل البيئة البشرية     منوذج جديد   إىل  
البشر جزء  ويبني أن   ذه التوصية   ـهم  ـن األدبيات يدع  ـماً  كما متزايد ولوحظ أن   . األراضي

 مـن   ٣، على النحو املوجز يف الفصل       ختفيف حّدهتا من جهود   ال يتجزأ من مشكلة التصحر و     
 األول التابع الحتاد علم األراضي اجلافـة      الفريق العامل   عن  لصادر  ا )٣(الكتاب األبيض مشروع  

 .ألغراض التنمية

من الناحيتني  اً  وأشار بعض البلدان إىل أن نظام الرصد والتقييم ينبغي أن يكون جمدي             -٥١
النامية حيث  األطراف  االحتياجات اخلاصة للبلدان    مراعاة   مع   ه وينبغي تصميم  ،التقنية واملالية 

.  تنفيذ هـذه التوصـية     أمامالنقص يف املوارد املالية والبشرية والتقنية عقبة         يشكل   ميكن أن 
. ترمجة هذا القرار من الناحيتني العملياتية والسياسية      كيفية  الشواغل حول   عرب عن بعض    وأُ
الفوائد من  /للتكاليفجيابية  النسب اإل  لىعدعم هذه التوصية بأدلة     ضرورة  على  اً  دد أيض وُش

 .يف جمال الرصد والتقييماالستثمار 

نقطـة  يـشكل   جمموعة دنيا من املؤشرات ميكن أن        وضعوالحظ بعض البلدان أن       -٥٢
ضرورة أن تنظر   إىل  هذه البلدان    توأشار. تقييم اآلثار املترتبة على تنفيذ االتفاقية     يف  انطالق  

بلت قُاليت  ألثر  جمموعة مؤشرات ا  تنقيح  يف هذه التوصية األوىل عند      والتكنولوجيا  جلنة العلم   
املؤشـرات  هـذه   نقحة من   املموعة  اجملوينبغي دعم   . ؤمتر األطراف الدورة التاسعة مل  يف  اً  مؤقت
 ينبغي أن تشمل املؤشرات البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية       كما   إطار منطقي مناسب،  ب

 .على السواء

ه مشروع تقيـيم تـردي      حرزأالتقدم الذي   ب يف املائة من اجمليبني      ١٣واعترف حنو     -٥٣
عد على الـصُّ  التصحر وتدهور األراضي واجلفاف     يف رصد وتقييم    األراضي يف املناطق اجلافة     

 .العاملي والوطين واحمللي

 ٢التوصية     

، تعقيدهذا ال يف ضوء   مستنريين   مبا فيه الكفاية و    نيواقعيكي يكون الرصد والتقييم     ل  
الـدروس  أن ُتـستخلص  املنهجيات التحليلية، و جمموعة واسعة من  ال بد أن ُتستخدم فيهما    

  القرار من خالل مناذج التقييم املتكاملناع أشكال مفيدة لصباملستمدة منهما 
__________ 

)٣ ( Draft white paper of DSD working group 1 “Integrated methods for monitoring and assessing 

desertification/land degradation processes and drivers”, Version 2, 19 August 2009. See <dsd-

consortium.jrc.ec.europa.eu/documents/WG1_White-Paper_Draft-2_20090818.pdf>. 
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 يف هذه التوصـية   الوارد  قتباس  االعلى  موافقة تامة    اجمليبنيحوايل نصف عدد    وافق    -٥٤
 .وأعربوا عن تأييدهم لهبأكمله 

. على استخدام مناذج التقييم املتكامل     فظاتحتعن   البلدانعرب بعض   أومع ذلك،     -٥٥
 ووضـع أداة مفيدة لتحسني فهم املشكلة      هي  بأن منذجة التصحر    مت هذه البلدان    بينما سلّ ف

تقنية ناضجة  مل يصبح بعد    اً  حبثياً  نشاطفقد اعتربهتا   سيناريوهات بديلة ألغراض صنع القرار،      
أن   ينبغـي أوالً  : مـرحلتني من   عملية   تطبيقاجمليبني  واقترح بعض   . لدعم عملية صنع القرار   

 وميكن بعـد     بصورة سليمة؛  على منهجيات كمية وحتليلية   اً  يكون نظام الرصد والتقييم قائم    
مع هذا االقتراح، أشار بعض البلدان، كما  اً  ومتشي. ة املالئمة تكاملاملتقييم  المناذج  تطبيق  ذلك  

قد ات ؤشردنيا من املإىل جمموعة ستندين املالرصد والتقييم  "إىل أن   هو مبني يف هذه التوصية،      
كافحـة  األمم املتحـدة مل   واسعة لتنفيذ اتفاقية    الثار  اآلتقييم  إىل  نقطة انطالق    فقط   نيشكال
اً تدرجييته  استفادأن يزيد   كافحة التصحر ينبغي    األمم املتحدة مل  اتفاقية  جمتمع  "أن  ، و "التصحر

جلنـة  أن تبدأ    هلذه الغاية، ينبغي     حتقيقاًو. )٤("حة التحليلية املتا  لألساليبكاملة  الموعة  اجملمن  
 .ذا التحول حنو تقييم أكثر دقة هلالعمالينالتنفيذ العلم والتكنولوجيا النظر يف كيفية 

 األولوية للبدائل املوجـودة     العلم والتكنولوجيا تعطي جلنة   واقترح بعض البلدان أن       -٥٦
، افة الذي سبق ملؤمتر األطراف أن نظر فيـه        مثل مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجل       

 .من البحث عن منهجيات حتليلية جديدة بدالً

 ٣التوصية     

علـى  ُتتخـذ   األراضي وإدارة األراضـي     دام  ـ استخ  بشأن ةـالقرارات العام إن    
للرصـد والتقيـيم    ستراتيجية العاملية   اال الوطين ودون الوطين، ولذا جيب أن تكون         املستويني
ومتآزرة مع جهود الرصد والتقييم على وافقة فاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر مت   التابعة الت 

 نيستويين املهذ

لتلبيـة  مسـة الزمـة     بوصـفه   مبدأ النهج التشاركي التصاعدي     اجمليبني  أيد معظم     -٥٧
  للحصول على معلومات عـن حالـة       ودون الوطنية  ةوطنيالفورية ال  اتيةالسياساالحتياجات  

معت من مصادر وطنيـة     ينبغي تفضيل نظم الرصد اليت جُ     و. تدهور األراضي /حرالتصواجتاه  
حد أدىن من معايري    توفر  إىل  احلاجة  بأقر هؤالء اجمليبون    ومع ذلك،   . دولياًاجملمعة  نظم  على ال 

ـ فعال و وإتاحة اإلدماج ال  قارنات  التمكن من إجراء امل   االتساق من أجل    أو مستويات    تني امل
ضرورة هلذه الغاية، اقترح بعض البلدان      اً  حتقيقو. العامليأو  /ى اإلقليمي و  نتائج على املستو  لل

ـ  يوصتاً  على منهجية مقبولة متام   والتقييم  لرصد  النظم الوطنية ل  ستند  تأن    جلنـة العلـم     ا هب
على أمهيـة دعـم     كما شدد أحد البلدان     . "الستراتيجيةا" مع   متسقةوالتكنولوجيا وتكون   

__________ 

 .١٥، الفقرة ICCD/COP(9)/CST/INF.3الوثيقة  )٤(
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دف إىل  واليت هت والساحل  الكربى  الصحراء  مرصد  اليت وضعها   درات  املبا منها مثالً    مبادرات
 .على املستوى اإلقليميُتنسق وضع نظم وطنية للرصد والتقييم  مساعدة البلدان على

تكون متوافقـة  وضع االتفاقية الستراتيجية عاملية للرصد والتقييم فكرة أيد اجمليبون   و  -٥٨
وينبغي أن يستند تـصميم     . ودون الوطين  الوطين   مع االستراتيجيات على املستويني   ومتآزرة  

 ذلك أن   ومن شأن . استعراض التجارب القائمة على مجيع املستويات     ىل  إعاملية  الستراتيجية  اال
  قائالً واحدبلد  ومع ذلك، اعترض    . تفاقية مكافحة التصحر  التصاعدي ال نهج  اليتماشى مع   

وطنيـة ألن  الجتميع لالسـتراتيجيات   جمرد تنتج عنهذه االستراتيجية العاملية ال ميكن أن      إن  
جمموعـة   نقـيح تعملية  خالل  اً  هذه التوصية أيض  النظر يف   اقترح بلد آخر    و.  خمتلفة هاأهداف

 .مؤشرات األثر

 ٤التوصية     

األمم املتحـدة   املهمة األساسية التفاقية    لتنفيذ  اإلدارة املستدامة لألراضي    ال بد من      
اإلدارة رصد وتقيـيم    ، ينبغي إدماج     وبالتايل كافحة التصحر؛  املتمثلة يف م   كافحة التصحر مل

  رصد وتقييم التصحر وتدهور األراضي واجلفاف صلب عملية يف املستدامة لألراضي 
األمهية يف تنفيذ    ةحامساإلدارة املستدامة لألراضي    ن  إالفكرة القائلة   اجمليبني  أيد معظم     -٥٩
دور ولإلدارة املستدامة لألراضـي     . كافحة التصحر ملاألمم املتحدة   ملهمة األساسية التفاقية    ا

أيـد هـؤالء    ولذلك،  . اجلافةاملناطق  يف احلد من الفقر وحتقيق األمن الغذائي يف         أيضاً  هام  
إدماجاً اإلدارة املستدامة لألراضي    القائلة بضرورة إدماج رصد وتقييم      التوصية  اً  أيضاجمليبون  

قال أحد البلدان   و. ر وتدهور األراضي واجلفاف   التصحرصد وتقييم   كامالً يف صلب عملية     
احلالـة   فقط علـى     اركزيال ينبغي أن    إن رصد وتقييم التصحر وتدهور األراضي واجلفاف        

اإلدارة ومتثـل  القوى احملركة والضغوط واالستجابات؛ على اً واآلثار بل ينبغي أن يركزا أيض  
يف و. هلـا   اضي واجلفاف وحـالً   التصحر وتدهور األر  مشاكل  على  اً  رداملستدامة لألراضي   

رصـد وتقيـيم اإلدارة املـستدامة       إدماج  من شأن   هذه الفكرة، الحظ بلد آخر أن       سياق  
التـصحر وتـدهور األراضـي      رصد وتقييم    مشاكلتبيان  حيول التركيز من    أن  لألراضي  
باإلضافة و. عرض احللول املمكنة لتسهيل عملية صنع القرار      لصانعي السياسات إىل     واجلفاف

وتقييم اإلدارة  تشاركي يف رصد    على احلاجة إىل استخدام هنج      اجمليبني  إىل ذلك، شدد بعض     
 .احملليةارف  واالستفادة من املع،إنشاء بوابة إلكترونية لتبادل املعارفواملستدامة لألراضي، 

 جمموعـة   تنقـيح هذه التوصية يف عمليـة      إىل ضرورة مراعاة    وأشار بعض البلدان      -٦٠
: املؤشر التاسـع (وقد أُدرج بالفعل مؤشر متعلق باإلدارة املستدامة لألراضي     . مؤشرات األثر 

ـ قُاألثر اليت جمموعة مؤشرات   يف  ) األراضي يف إطار اإلدارة املستدامة لألراضي      يف اً بلت مؤقت
شددوا اجمليبني  ، لكن بعض    )املرفق األول ،  ٩-م أ /١٧املقرر  (ؤمتر األطراف   الدورة التاسعة مل  

 .ومناسبةمنهجية واضحة  إىل حتديد على احلاجة
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رصـد وتقيـيم    كون  يأن  املتعلقة بضرورة   على التوصية   بعض البلدان   وافق  بينما  و  -٦١
وتقييم التـصحر وتـدهور     رصد  صلب عملية   يف  بالكامل  اً  مدجماإلدارة املستدامة لألراضي    

ـ البلدان أن اآلثار املترتبة على هذا       فقد رأت هذه    ،  األراضي واجلفاف  أن ينبغـي    اجاإلدم
دماج الكامل لرصد وتقييم اإلدارة املستدامة لألراضي       اإلالبلدان إىل أن    وأشار أحد   . توضح

صـعب  ومعقـد   التصحر وتدهور األراضي واجلفاف هدف      رصد وتقييم   صلب عملية   يف  
اليت اإلدارة املستدامة لألراضي،    تعريف   إىل صعوبات يف      جزئياً ذلكرجع  أو. وطويل األجل 

تغري املناخ مثل (منها سبة لقطعة معينة من األرض على عدد كبري من العوامل، كثري  بالنتعتمد  
بناء على ذلـك،    و. ديناميةعوامل  ) األساسية االجتماعية والسياسية  اهلياكل  والتكنولوجيا و 

غري ممكـن   التنفيذ الفوري العاملي هلذه التوصية من خالل مؤشرات األثر          أن  هذا البلد   اعترب  
حيث ُنعطى األولويـة لتحديـد      مرحلتني،  من  كما اقترح بلد آخر اتباع هنج       . على ما يبدو  

وتقيـيم اإلدارة   إدماج رصـد    مث  ،   الضروري ساس العلمي األالعناصر األساسية اليت تشكل     
 .يف مرحلة الحقةاملستدامة لألراضي 

ـ اهلادفـة إىل    جراءات  اإلالتركيز على   زيادة  ضرورة  إىل  وأشار بعض البلدان      -٦٢ ق حتقي
أحد البلدان أن متويل    رأى  و. على الرصد والتقييم  تقليل التركيز   اإلدارة املستدامة لألراضي و   

ـ احمللية واإلقليمية ميكن أن     مشاريع التنمية التشاركية     ختـصيص أراض ميلكهـا     ساعد يف   ي
ارة الالزمة لدعم اإلد   فيها ونقل املعارف واملهارات      لتنفيذ مشاريع جتريبية  املزارعون أو البلدية    
 .املستدامة لألراضي

الدراسـة العامليـة لنـهج      العديد من املبـادرات، مثـل       إىل أن   وأشار بلد آخر      -٦٣
على إدمـاج   عملت  ،  ومشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة       وتكنولوجيات احلفظ 

 التـصحر وتـدهور   رصد وتقيـيم صلب عملية رصد وتقييم اإلدارة املستدامة لألراضي يف  
من جانـب املـؤمتر     هذه التوصية ال تعكس مسامهة كبرية       فإن   وبالتايل   واجلفاف؛األراضي  

 .كافحة التصحراألمم املتحدة ملتفاقية العلمي األول ال

 ٦التوصية     

إىل مجع  الرصد والتقييم   ينبغي أن يؤدي    القرار يف حتديد األولويات،     اع  ساعدة صن مل  
للتـصحر وتـدهور األراضـي      جتماعية والبيئية   التكلفة االقتصادية واال  املتعلقة ب املعلومات  
نمذجـة  وينبغي استكشاف الدور احملتمل لل    . فوائد اإلدارة املستدامة لألراضي   ب، و واجلفاف
اختاذ القرارات املتعلقة بـاإلدارة     ة اليت ميكن أن تسهل      اتيليات السياس اآلتطوير   يف   االقتصادية
 ألراضيلاملستدامة 

التـصحر  توفري املعلومات عن تكاليف ن إالقائلة فكرة  ال أييدتإىل  مييل معظم اجمليبني      -٦٤
القيـام  اإلدارة املستدامة لألراضي، وتقييم تكـاليف   وتدهور األراضي واجلفاف وعن فوائد      

لدعم عملية صنع القرار وإعطاء هـذه       أمر أساسي     هو ،عدم القيام به  تكاليف  بالعمل مقابل   
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التصحر وتدهور األراضي   ات  ياقتصادإىل أن   البلدان  وأشار أحد   . أكرباً  سياسياً  القضايا وزن 
 عدم كفاية البيانات وضعف األسـاس       -لفترة طويلة لسببني رئيسيني     أمهلت  قد  واجلفاف  

ه املشكلة األخرية من خالل هذعلى جزئياً وإن كان جيري التغلب املفاهيمي لالقتصاد البيئي،  
وشـدد  . ورأس املال الطبيعي  ولوجية  اإليكالنظم  مفاهيم مثل مفهوم خدمات     وقبول  تطوير  

كافحة األمم املتحدة ملتفاقية سيضطلع به املؤمتر العلمي الثاين البعض البلدان على الدور الذي   
يف حشد جهـود    ومن املتوقع أن يساعد املؤمتر العلمي الثاين        . التصحر يف تنفيذ هذه التوصية    

التقيـيم  "ه سـيتناول موضـوع      األوساط العلمية وصناع السياسات لدعم هذه القضية ألن       
القاحلة وشبه القاحلة   املناطق  تأقلم  قدرة  لتصحر، واإلدارة املستدامة لألراضي و    لاالقتصادي  

 ).٤الفقرة ، ٩-م أ/١٦املقرر " (واجلافة شبه الرطبة

وأكـد  . املاليةيف صنع القرارات     االقتصادية   ةأمهية النمذج باعترف بعض البلدان    و  -٦٥
احلجـم  نمذجة أمر ضروري بسبب عدم وجود موارد كافية جلمع وحتليل           الأن   انأحد البلد 

بلد آخـر علـى     شدد  و. وسع واملستويات األ  الوطينى  ى املستو ـلبيانات عل املطلوب من ا  
ألن ،   مراعـاةً تامـة     االقتصادية القيمة اإليكولوجية   ةالنمذجي  ـأن تراع احلاجة إىل ضمان    

ة بلدان إىل  ضرورة وضع      وأشارت ثالث . ع القرار تضليل صنا من شأهنا قد يؤدي إىل      التقليل  
التـصحر وتـدهور    ملكافحة  الالزمة  الوصول إىل املوارد املالية     إلتاحة  قاعدة تشريعية فعالة    
 .األراضي واجلفاف

وأكد بعض البلدان أمهية تنظيم أنشطة التدريب وبناء القدرات يف جماالت االقتصاد              -٦٦
 .النماذج واملؤشراتوضع البيئي، وعلم االجتماع البيئي، و

اسـتخالص  إىل  كافحة التصحر   األمم املتحدة مل  ودعا بعض البلدان األخرى اتفاقية        -٦٧
دراسـة  "ل  واآلثـار املتوقعـة      )٥(" سـترين  استعراض. اقتصاديات تغري املناخ  "الدروس من   

 .)٦("اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي

 ٧التوصية     

صادر املبني  آزر القيِّم   حتفيز الت ارف يف   تقييم من إدارة املع   الرصد و د ال أن يستفي ينبغي    
أوساط اجتماعيـة  يف ، وعرب خمتلف املستويات والنطاقات الزمانية واملكانية لخربات  لختلفة  امل

  خمتلفةإمنائيةلمية وقطاعات عومؤسسات وختصصات 

اً عامة جدإما  رأى أهنا   منها   اًبعضأن  هذه التوصية، على الرغم من      البلدان  أيد معظم     -٦٨
 تقييم، أو الرصد و العملية   يف   من إدارة املعارف  االستفادة  ة  ـكيفيفيما يتعلق ب  وغري واضحة   

__________ 

ــاليني      ) ٥( ــوانني الت ــى العن ــت عل ــبكة اإلنترن ــى ش ــة عل ــى الوثيق ــالع عل ــن االط  :ميك
<http://webarchive.nationalarchives.gov.uk>و <www.hm-treasury.gov.uk/stern_review_report.htm>. 

 .</www.teebweb.org>انظر  )٦(
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نظر إىل هذه التوصية كهـدف      الواقترح أحد البلدان    . التنفيذوصعبة  اً  دائمليست واقعية   هنا  أ
 .طويل األجل

وأشار . لقطاعات ومتعدد التخصصات  وأكد معظم البلدان أمهية تطبيق هنج متعدد ا         -٦٩
، مبا يف ذلك املعارف التقليدية بني       اتواخلربارف  ضرورة تشجيع تبادل املع   إىل  بعض البلدان   

علـى  الفاعلـة    واجلهات احملليـة     ةالعلمياألوساط  كافحة التصحر، و  األمم املتحدة مل  اتفاقية  
اتفاقيـة   ضرورة أن تضطلع     البلدان إىل حد  وأشار أ . مستوى االتفاقية وعلى الصعيد الوطين    

 الفرعية، بدور قيادي يف تيسري تبادل العلوم        اكافحة التصحر، من خالل هيئاهت    األمم املتحدة مل  
إىل بلد آخـر    وأشار  . لرصد والتقييم فيما يتعلق با  اً  خصوصالنظرية والتطبيقية والتكنولوجيا،    

التصحر وتدهور األراضـي     قضايااليت تعاجل   شبكات  ميكن أن تضطلع به ال    الدور اهلام الذي    
عـن املنظمـات      ، واقترح إشـراكها، فـضالً     عارفامليف تبادل   وسطاء  واجلفاف بوصفها   

التـصحر وتـدهور األراضـي      خمتلف جوانب   على معاجلة   والوكاالت املتخصصة العاملة    
استخدام اخلربات واملعارف   عن  آخر  ودافع جميب   . مؤشرات األثر  نقيحت، يف عملية    واجلفاف
مشروع تقييم تـردي    /الدراسة العاملية لنهج وتكنولوجيات احلفظ    من خالل    بالفعلة  املكتسب

 على هذه االسـتثمارات     ومواصلة العمل مع هذه الشبكات، بناءً     األراضي يف املناطق اجلافة     
املستوى الوطين، اقتـرح    بفيما يتعلق   و. البحث عن غريها  من   واألدوات املتاحة بالفعل بدالً   

 وقطاعـات   يةتقييم تضم جامعات ومؤسسات حبث    اللرصد و بكة وطنية ل  إنشاء ش آخر  جميب  
إىل أمهية إشـراك    ار بضعة جميبني    وأش. مستهدفة، ومنظمات غري حكومية والقطاع اخلاص     

البحوث ؛ وقالوا إن بذل املزيد من اجلهود يف إشراك القطاع اخلاص يف متويل              القطاع اخلاص 
ـ  ميكـن أن     ءوالغـذا والطاقة  املياه   يف قطاعات التخصصات  املتعددة  التطبيقية و  يف ساعد  ي

 .املتقدمةو التطبيقية التخفيف من مشاكل متويل برامج البحوث

إدارة يف  ألنظمـة   لاالستخدام الفعـال    العوامل اهلامة يف    من  اجمليبني أن   أحد  رأى  و  -٧٠
داخـل   (اهلياكل األساسية والقدرات الالزمة   حتديد النظم املناسبة، وبناء     شمل  ما ي ،  ارفاملع

تنظيم حلقات عمـل مواضـيعية      واقترح بلد آخر، يف اإلطار نفسه،       ). الوكاالت والبلدان 
 .الرصد والتقييم  عمليةيفنتائج املشاريع ذات الصلة ستخدام ودورات تدريبية ال

األمم املؤمترات العلمية التفاقية    الذي ميكن أن تؤديه     دور  الوأكد أحد البلدان أمهية       -٧١
 . واخلرباتارفحة التصحر يف تعزيز تبادل املعكافاملتحدة مل

 ١٠التوصية     

رصد ينبغي تنظيم وتنفيذ أعمال دورية ل     ،  يالعملحيز التطبيق   املبادئ  من أجل وضع      
وآليات إنذار مبكـر    اإلدارة املستدامة لألراضي    /التصحر وتدهور األراضي واجلفاف   وتقييم  

ت إلتاحة الوصول إىل البيانات، هبدف      متفق عليها وسياسا  على أساس بروتوكوالت موحدة     
 أحناء العامل واحلد من االزدواجية يف اجلهودخمتلف مع اجلهود األخرى يف حتقيق التواؤم 
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أعرب عن حتفظات أو    البلدان   هذه التوصية، لكن بعض      تأييدإىل  مييل معظم اجمليبني      -٧٢
 .هااقتراحات بشأن كيفية تنفيذقدم 

أشار أحد البلـدان إىل      املتفق عليها،    املوحدةالربوتوكوالت  استخدام  وفيما يتعلق ب    -٧٣
وأشـار بعـض البلـدان      . الربوتوكوالت بتوافق اآلراء بني البلدان األطراف     ضرورة وضع   

تتطلـب  املختلفـة    واالقتصادية واالجتماعية    اإليكولوجيةاألخرى إىل أن البيئات اجلغرافية و     
 . حمددةوطنية/إقليميةبروتوكوالت 

مع ينبغي أن تكون متسقة     الوصول إىل البيانات    سياسة إتاحة   إن   أحد البلدان    وقال  -٧٤
 .االتفاقات ذات الصلةمع السياسات احلكومية و

بعض إذ أشار   . وجهات نظر خمتلفة  اجمليبني عن   على مستوى التطبيق، أعرب بعض      و  -٧٥
ضـي  التـصحر وتـدهور األرا  رصـد وتقيـيم   إىل ضرورة تنفيذ أعمال دوريـة ل      البلدان  
العامليـة  (على مجيـع املـستويات      وآليات إنذار مبكر    اإلدارة املستدامة لألراضي    /واجلفاف

مالءمة يف  ستويات  أكثر امل آخرين أكدوا أن    جميبني   لكن   ؛)واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية   
األمر الـذي   يف هناية املطاف،    املستوى اإلقليمي   مث  املستوى الوطين   تطبيق هذه اآلليات هي     

 .اخلاصةالتوافق مع األوضاع احمللية يضمن 

أن أحد البلدان   رأى  و. على أمهية االستفادة من اآلليات القائمة     اجمليبني  وشدد بعض     -٧٦
 يـؤدي إىل    أنعن التعاون مع املنظمات الدوليـة،         التعاون اإلقليمي، فضالً  إرساء  من شأن   

على مراحـل   قترح بلد آخر عملية     او. يف تنفيذها كفاءة  الوزيادة   تنفيذ هذه التوصية  تسريع  
قوي مبا يكفي لتنفيذ التوصية     تطوير نظام   يليها  اإلقليمي  التجارب على الصعيد    عدد من   تبدأ ب 

 .أي قصور عند ظهورهتصحيح اختبار النظام ويتيح هذا النهج أن من شأن  وبالكامل؛

فحة التـصحر، أي    كااألمم املتحدة مل  اتفاقية  خاص ب إنشاء نظام مراقبة    وفيما يتعلق ب    -٧٧
مزيد من املعلومات حول    إىل   احلاجة   ذكر أحد البلدان   ،)٧(األراضي اجلافة نظام عاملي ملراقبة    

ضرورة هذا النظام ومـدى     أمهية مناقشة   إىل  كذلك  أشار  ، و ئه احملتملني  وأدا  هذا النظام  دور
 .لم والتكنولوجياجلنة العمالءمته وقيمته املضافة فيما يتعلق باملبادرات القائمة على مستوى 

عن بلد آخر   وسأل  . ٨ و ٧ و ١كرر التوصيات   تأن هذه التوصية    أحد البلدان   ورأى    -٧٨
كيفية التنسيق والتعاون مع اتفاقيـة      عن  ، و ٣ و ٢ و ١التوصيات  بط هذه التوصية    ارتبمدى ا 

ضمان الصالت بـني    عن كيفية   اً   أيض هنفس البلد   استفسرو. كافحة التصحر األمم املتحدة مل  
 .تقييمالرصد وآلية ال و٩ية االستشارية املقترحة يف التوصية لاآل

__________ 

 .٧٨، الفقرة ICCD/COP(9)/CST/INF.3الوثيقة  )٧(
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ـ    بوصفها  كافحة التصحر   األمم املتحدة مل   اتفاقية   -٢وضوع  امل  -٢    ةصـكاً ذا حجّي
 ١١ و٩ و٨التوصيات : يتبادل الشبكلالتصحر وإنشاء آليات لبشأن  علمية

 ٨-توصية ال    

تقيـيم  الرصد و العلمية  اللية و احملاملعارف واألدوات واألساليب    تقاسم  سوف يعزز     
 القدرات البشرية واملؤسسيةيدعِّم و

 قد تشكل   هذه التجربة يؤكدون أن   هم  و.  هذه التوصية  تأييدإىل  مييل معظم اجمليبني      -٧٩
 .ةإلنشاء شبكة إقليمية ودون إقليمياً أساس

املـستدامة  إلدارة  فيما يتعلق با  احمللية  ارف  املعبادل  وشدد بعض البلدان على أمهية ت       -٨٠
ـ  على لألراضي والتعلم من أفضل املمارسات، و   احملليـة  ارف احلاجة إىل االستفادة مـن املع

الدراسة العاملية  قائمة مثل    االستفادة من الُنهج ال    باستخدام أساليب فعالة من حيث التكلفة أو      
اطق تقييم تردي األراضي يف املن  أن مشروع   أحد البلدان   الحظ  و. لنهج وتكنولوجيات احلفظ  

ستحق املزيد من التقدير مـن حيـث        ي، مبا يف ذلك إنشاء فرق متعددة التخصصات،         اجلافة
 .تقدمها األوساط العلميةاملسامهات الكبرية اليت 

إىل على احلاجة إىل تعزيز القدرات البـشرية واملؤسـسية          اجمليبني  حوايل ربع   وشدد    -٨١
. هذه التوصـية  تنفيذ  ة بلدان صعوبة    أربعكد  وأ. دوليةالقليمية و اإلشراكات  جانب تطوير ال  

فيما يتعلـق   إىل بروتوكول لتوفري التوجيه     أن مثة حاجة    آخران  بلدان  رأى  ويف هذا السياق،    
 .خاصة بامللكية قيودفرض بتبادل املعلومات وضمان محاية البيانات ب

 ٩التوصية     

ـ املهج  ديدة للنُ اجلنهجيات  املوارف  املعونشر  تنسيق  يتطلب     ـ  ةتكامل ا يتعلـق   فيم
 آلية استشارية علميـة  إنشاءاإلدارة املستدامة لألراضي   /بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف   

 الرصد والتقيـيم، مـع       على )ولكن ال تقتصر  (مل  تمتعددة التخصصات تش  ودولية مستقلة   
  االتفاقية ة يف صنع القرارات يف إطارمشورما تقدمه من  قنوات واضحة للنظر يف

لكن ميكن  مناسبة  ‘هنا  أعلى  نصف اجمليبني   ليها  إية الوحيدة اليت ينظر     هذه هي التوص    -٨٢
ديـدة  اجلنهجيات  املوارف  املعونشر  باحلاجة إىل تنسيق    مت عدة بلدان    وبينما سلّ . ‘تأجيلها

اإلدارة املستدامة لألراضي،   /فيما يتعلق بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف      ةتكاملاملهج  للُن
دولية مستقلة  وضع آلية استشارية علمية     اقتراحات بشأن   قدمت  و  حتفظات أ  أعربت عن    فقد
 .متعددة التخصصاتو

ذا إال  إمـة   مـسامهة قيِّ  لن تتمكن من تقدمي       هذه اآللية  وأشار أحد البلدان إىل أن      -٨٣
ـ اً علميكان توجهها كافحة التصحر واألمم املتحدة ملبشكل مستقل عن اتفاقية    تعمل . اًحبت
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مدجمـة يف جلنـة العلـم       هذه اآللية   إىل أن تكون    ى شددت على احلاجة     أخراً  بلدانبيد أن   
أن ُتـبىن   ميكن  ورأى بعض اجمليبني أن هذه اآللية       . وثيقاًاً  والتكنولوجيا أو تتعاون معها تعاون    

كافحـة  األمم املتحـدة مل   املشورة العلمية يف إطار اتفاقية      وفري  املتاحة لت على أساس الطرائق    
 األمـم    واملؤمترات العلمية التفاقيـة    ،اخلرباءوقائمة  علم والتكنولوجيا،   المثل جلنة   التصحر،  
 .كافحة التصحراملتحدة مل

وشدد بعض البلدان على ضرورة جتنب زيادة العبء على االتفاقية وتكرار اجلهـود            -٨٤
القائمـة  دوليـة   الكومية  احلليات  اآلنة العلم والتكنولوجيا، أو عن طريق       جلاملبذولة من قبل    

 ةاحلكومياألمم املتحدة ملكافحة التصحر مثل اهليئة       اتفاقية  إطار  دمي املشورة العلمية خارج     لتق
املنهاج احلكومي الدويل للتعاون السياسايت والعلمـي يف جمـال           بتغري املناخ أو     ة املعني ةالدولي

اتبـاع  ضرورة  إىل  وأشار بعض املشاركني    . جيةالنظم اإليكولو ت  التنوع البيولوجي وخدما  
التصحر وتـدهور   قضايا   إىل أخذ    ةالدعو، من أجل    إلجراءات الالزمة يف إنشاء هذا املنهاج     ا

التصحر قضايا  يف  خرباء  أن يضم املنهاج بني أعضائه      ضمان  األراضي واجلفاف يف االعتبار و    
 .وتدهور األراضي واجلفاف

 نـشاء إعن عملية     معلومات أكثر تفصيالً  إىل   احلاجة   عنوأعرب بعض املشاركني      -٨٥
نفس املنـوال،   على  و. ها ومدى شرعيتها  أهدافواليتها و  و وكذلك عن خاصيتها  هذه اآللية،   
نـة العلـم     جل منفيه مؤمتر األطراف    ، الذي طلب    ٩-م أ /١٨اجمليبني إىل املقرر    أشار بعض   

دوليـة  تقدمي مشورة علميـة     كيفية تنظيم   ل القادمتني   اوالتكنولوجيا إجراء تقييم يف دورتيه    
اجلغرايف تخصصات، على أن تؤخذ يف احلسبان احلاجة إىل ضمان الشفافية والتوازن           متعددة ال 

 .عملية االتفاقيةإطار املشورة يف من أجل حبث والنظر يف خيارات لتحديد قنوات متفق عليها 

النطاق احملدود للتنفيذ بسبعة بلدان إذ أقر التمويل احملتمل هلذه اآللية،    إىل  اً  أيضأُشَري  و  -٨٦
 .سياسية قوية لتنفيذ هذه اآلليةإرادة توافر إىل باحلاجة اً وأقروا أيض.  قيود امليزانيةبسبب

 ١١التوصية     

ات الربط الشبكي يف جمال العلوم اليت تعزز فعاليـة          جمتمع االتفاقية من آلي   سيستفيد    
 وتدهور  املشتتة يف جمال التصحر   لكن  الوصول إىل جمموعة املعارف واخلربات العاملية الكثرية و       

 بادهلا وت، واستخدام تلك اجملموعةاإلدارة  املستدامة لألراضي/األراضي واجلفاف

الـربط  آلية اجمليبني واعترب معظم . هذه التوصية على  موافقة تامة   ة بلدان   تسعوافقت    -٨٧
.  أكـرب  فعاليـة باحلالية  واملعارف  أداة مفيدة جلمع وتقييم البيانات      الشبكي يف جمال العلوم     

 مجـع وتوليـف     هاأن شبكة رمسية من العلماء ميكن     أحد البلدان، يف الواقع،      جتربة   أظهرتو
لإلبالغ وكاالت خمتلفة داخل بلد ما،   متلكها  البيانات  من  ) لكن ذات صلة  (متباينة  جمموعات  

بوصـفها   شبكاهتا القائمـة     نقدمت بلدان أخرى أمثلة ع    و. اجلافةاملناطق  التغريات يف   عن  
  . هذه التوصيةذلتنفيأدوات حمتملة 



ICCD/CST(S-2)/2 

23 GE.10-63063 

سـتة  اقترح  ة الالزمة لتنفيذ هذه التوصية،      ـاخلربة واملوارد البشري  ق ب ـوفيما يتعل   -٨٨
الواردة أمسـاؤهم يف القائمـة      اخلرباء  اعتبار  ة، و ـاالتصال الوطني جهات  بلدان تعزيز مهام    

ضـيع  املواحـول   حلقات دراسية إقليمية وعاملية     تنظيم  الشبكة األساسية للتبادل العلمي، و    
لتبـادل  فريق خرباء على املستوى الـوطين       /احتادوبوابة شبكية و  مقاصة   وإنشاء   ،األساسية

  .املعلومات ونشرها
بلد واحد فقط إنشاء هذه اآللية من جانب األمانة أو بشكل مستقل، ألنه             ومل يؤيد     -٨٩

يئة األكثـر   كافحة التصحر هي اهل   األمم املتحدة مل  اتفاقية  يعتقد أنه من غري الواضح أن تكون        
فعالة مـن   الهود  اجل من ذلك،    بدالًالبلد،  هذا  يؤيد  هلذا السبب،   و. فعالية لتنظيم هذه اآللية   
، مبا يف ذلـك احلاجـة إىل        أنواع التواصل األخرى  وتصال الشبكي   حيث التكلفة لزيادة اال   

. الشبكة األوروبية لبحوث مكافحة التـصحر     شبكات القائمة بالفعل مثل     التشجيع تطوير   
املـذكورة يف   " شبكة الشبكات "ل التعريف الدقيق   بشأن  زيد من التوضيح    امللب بلد آخر    طو

مـدى  وهذه اآلليـة    ، مثل نوع والية     ICCD/COP(9)/CST/INF.3  من الوثيقة  ٨٢الفقرة  
 .تها باملقارنة مع األدوات العلمية القائمةشرعي

األولويـة   إهنا تعطـي     فقيلجلنة العلم والتكنولوجيا    إىل   تعليقات إضافية    تشاروأ  -٩٠
تنفيذ ميكنه  كيان رائد   إهنا   و ،ااجتماعاهتخالل  إلنشاء شبكات علمية، وتنظم مؤمترات علمية       

ـ . الوصول إىل مجيع األطـراف   تتيح  هذه التوصية بطريقة فعالة من حيث التكلفة         ذا املعـىن،  وهب
رباء قد اجتماعات مع اخل   على ع تعاون طويل األمد و   القادرة على توليد    ؤسسة  املاالتفاقية  اعُتربت  

مع التركيز  بشأن التصحر وتدهور األراضي واجلفاف         االقليمي والوطين  نيأو املعاهد على املستوي   
 . املستقبليفألي منظمات وآليات ربط شبكي ساس  بوصفه األ٩-م أ/١٨املقرر على 

التـصحر وتغـري املنـاخ والتنـوع        جماالت  بني  التآزر  أوجه   -٣املوضوع    -٣  
 ٥التوصية : لوجيالبيو

 ٥التوصية     

اإلدارة /التصحر وتدهور األراضـي واجلفـاف     جمال  وتقييم  رصد  أن يشمل   ينبغي    
تغري املناخ والتنوع البيولوجي، والقضايا     مبجايل  اليت تربطه   املستدامة لألراضي مجع املعلومات     

 ة األطرافتعدداملاالتفاقات البيئية  هي حمور تركيزاملتعلقة باألراضي اليت األخرى 

أمهيـة وجـدوى    إىل   -هلذه التوصية    تأييداً -أشارت الغالبية العظمى من البلدان        -٩١
ي الـذي   التـآزر باألثر  املعلومات املتعلقة بتغري املناخ والتنوع البيولوجي فيما يتعلق         مراعاة  

. قضايا التصحر وتدهور األراضي واجلفـاف     اتفاقيات ريو دي جانريو ملعاجلة      تنطوي عليه   
كافحة التـصحر   األمم املتحدة مل  اتفاقية  ضرورة أن تركز    مع ذلك، شدد بعض البلدان على       و
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جتنب االزدواجية  ضرورة  ، و يةآثار تآزر أكثر من تركيزها على حتقيق      على مهمتها األساسية    
 .خرى يف إطار اتفاقيات ريواألستشارية االليات اآليف أنشطة الربامج أو 

 تنقـيح بعني االعتبار عملية ينبغي أن تأخذ  هذه التوصية   ن  إىل أ وأشار بعض البلدان      -٩٢
مؤشرين من مؤشرات األثر املتعلقـة      بأن  ن  ـوبينما أقر أحد اجمليبي   . جمموعة مؤشرات األثر  

يف دورته مؤمتر األطراف  اًاليت قبلها مؤقتة ـموعاجمليف واردان تغري املناخ والتنوع البيولوجي ب
احليواين، النبايت و التنوع البيولوجي   : املؤشر سابعاً رفق األول،   امل،  ٩-م أ /١٧املقرر  (التاسعة  
ـ ، )ها األرض وحتتفوقخمزونات الكربون   : اًوعاشر احلاجـة إىل حتديـد   د أشـار إىل  ـفق

املؤشرات األخرى اليت تستخدمها اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة            
األمـم  اتفاقيـة   اجملال الذي تغطيه    يف  اً  مباشراً  إسهامتسهم  ميكن أن   واليت  بشأن تغري املناخ    

 .كافحة التصحراملتحدة مل

مشورة فيما يتعلـق هبـذه      قُدم ما يلي من     أو  / و أُديل مبا يلي من تعليقات إضافية     و  -٩٣
وتقييم التـصحر وتـدهور     رصد  فيما يتعلق ب  مجع البيانات   متطلبات  /وضع تدابري : التوصية

لتركيز على بعض مشاريع االحتاد األورويب      وادارة املستدامة لألراضي؛    اإل/األراضي واجلفاف 
للوصول إىل أهـداف التنميـة      ) مثل البيانات اجلغرافية  (املخصصة لقاعدة بيانات املعلومات     

 عـن طريـق تزويـدها       واتلبيانات الس وزيادة تيسري وصول البلدان النامية إىل       املستدامة؛  
لألرض واملوارد املائية وأنـشطة     التقليدية  ستخدامات  االلنظر يف   ا و  الالزمة؛ املهارات التقنية ب

 . يف اجملتمعات احملليةالتحريج

 االستنتاجات  - رابعاً  

 رييخـب يف النظر يف التوصيات الصادرة عن       العلم والتكنولوجيا   قد ترغب جلنة      -٩٤
كافحة التصحر  دة مل األمم املتح التفاقية  األول   بشأن تنظيم املؤمتر العلمي      نيالتقييم املستقل 

كافحة األمم املتحدة ملالتفاقية املقبلة إعداد وتنظيم املؤمترات العلمية يف  التوجيه  يف تقدمي   و
العلم والتكنولوجيـا  جلنة تود وهلذه الغاية، قد . الثاينالتصحر، مبا يف ذلك املؤمتر العلمي       

احملرز عن التقدم   اً  تقريرتتضمن   اليت   ICCD/CST(S-2)/3 الوثيقةأن تأخذ يف احلسبان     اً  أيض
 .٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين ٢٢حىت الثاين يف عملية التحضري للمؤمتر العلمي 

بني نتـائج   من  حتديد األولويات   يف  كذلك  العلم والتكنولوجيا   قد ترغب جلنة    و  -٩٥
  .كيفية تنفيذهابالتوصية يف ، و مكافحة التصحرتفاقيةالعلمي األول الؤمتر امل

        


