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  افتتاح الدورة  -أوالً   
ُعقدت الدورة االستثنائية الثانية للجنة العلم والتكنولوجيا برئاسة كـالوس كلّنـر              -١
 ١٨ إىل   ١٦وعقدت اللجنة ست جلسات يف الفترة مـن         . يف بون بأملانيا  ) جنوب أفريقيا (

  .٢٠١١رباير ف/شباط
، افتتح رئيس جلنـة العلـم والتكنولوجيـا الـدورة           ٢٠١١فرباير  / شباط ١٦ويف    -٢

  .االستثنائية الثانية للجنة، ورحب جبميع األطراف واملراقبني
  .وأدىل األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ببيان  -٣
  .بيانوأدىل رئيس بلدية مدينة بون، يورغن نيمبتش، ب  -٤
باسم االحتاد األورويب والدول    (كل من ممثل هنغاريا     ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان        -٥

باسم جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة    (وممثل دولة بوليفيا املتعددة القوميات  ) األعضاء فيه 
  ).ومنطقة البحر الكارييب

  املسائل التنظيمية  -ثانياً   

  العملإقرار جدول األعمال وتنظيم   -ألف   
 مـن  ١، يف البند ٢٠١١فرباير / شباط١٦نظرت اللجنة، يف جلستها األوىل املعقودة يف          -٦

الذي ُعرضـت عليهـا بـصدده       " إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل    "جدول األعمال املعنون    
  .ICCD/CST(S-2)/1/Corr.1 وICCD/CST(S-2)/1 ترد يف الوثيقتني مانةمذكرة من األ

عمال ووافقت على تنظيم عمل الـدورة،       ألها، أقّرت اللجنة جدول ا    ويف اجللسة نفس    -٧
  :وكان جدول األعمال كما يلي. على النحو الوارد يف املرفق الثاين من جدول األعمال املؤقت

  .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -١
إعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيـا وفقـاً للخطـة وإطـار العمـل           -٢

  ):٢٠١٨-٢٠٠٨(جيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية االستراتي
  تقييم تنظيم املؤمتر العلمي األول التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛  )أ(
التقيـيم االقتـصادي    "اإلعداد للمؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية بشأن         )ب(

 القاحلـة  للتصحر واإلدارة املستدامة لألراضي ومدى قدرة املنـاطق  
  ".وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة على التكيف

  .نتائج املؤمتر العلمي األول التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  -٣
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تدابري لتمكني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر من أن تصبح مرجعـاً              -٤
 األراضـي   عاملياً بشأن املعرفة العلمية والتقنية املتعلقة بالتـصحر وتـدهور         

  .والتخفيف من آثار اجلفاف
  .املراسلون املعنيون بالعلم والتكنولوجيا  -٥
التقدم احملرز يف تنفيذ نظام إدارة املعارف، مبا يف ذلك املعـارف التقليديـة،      -٦

وأفضل املمارسات، والنجاحات، يف مسائل التصحر وتـدهور األراضـي          
  .واجلفاف

رات تقييم األثر املتصلة بقياس األهداف      املسائل املرتبطة بوضع وتطبيق مؤش      -٧
  ":االستراتيجية" من ٣ و٢ و١االستراتيجية 

النظر يف حالة العمل املتعلق باملنهجيات وخطوط األساس الستخدام           )أ(
اجملموعة الفرعية من مؤشرات تقيـيم األثـر املتعلقـة باألهـداف            

   استخداماً فعاالً؛٣ و٢ و١االستراتيجية 
 يف تنقيح جمموعة مؤشرات تقييم األثر املتعلقة باألهداف         التقدم احملرز   )ب(

  ؛٣ و٢ و١االستراتيجية 
الُسبل الكفيلة بزيادة تنسيق التعاون مع مرفق البيئة العاملية يف اإلطار             )ج(

الطويل األجل من أجل دعم التقدم احملرز يف قياس تنفيذ األهـداف            
  ".االستراتيجية" من ٣ و٢ و١االستراتيجية 

  .ومات عن املبادرات العلمية اإلقليميةمعل  -٨
  . اعتماد تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا  -٩

  احلضور  -باء   
 التاليـة األطـراف يف      ١٣١ل حضر الدورة االستثنائية الثانية للجنة ممثلو الـدول ا          -٨

إثيوبيـا،  ): ICCD/CRIC(9)/Misc.1/Rev.1 و ICCD/CST(S-2)/Misc.1/Rev.1انظر  (االتفاقية  
يجان، األرجنتني، األردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، أملانيـا،           أذرب

اإلمارات العربية املتحدة، أنتيغوا وبربودا، أنغوال، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا،          
كا، بلغاريا،  ، الربازيل، الربتغال، بلجي   باالو، إيطاليا، باكستان،    ) اإلسالمية -مجهورية  (إيران  

بليز، بنغالديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة واهلرسك،            
داد وتوباغو، تشاد،   ي، بريو، بيالروس، تايلند، تركيا، ترين     ) املتعددة القوميات  -دولة  (بوليفيا  

ك، جـزر  توغو، توفالو، تونس، جامايكا، اجلبل األسود، اجلزائر، جزر القمر، جـزر كـو   
       مارشال، اجلماعة األوروبية، اجلماهريية العربيـة الليبيـة، مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى،              
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مجهورية ترتانيا املتحدة، اجلمهورية الدومينيكية، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية كوريا،         
ونيا مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية، مجهوريـة مقـد          

يكا، الرأس اليوغوسالفية السابقة، مجهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبويت، دومين
األخضر، رواندا، زامبيا، ساموا، سان تومي وبرينسييب، سانت فنسنت وجـزر غرينـادين،         

، نسانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري النكا، السنغال، سورينام، سويسرا، سرياليو          
 بيساو،  - الصني، غابون، غرينادا، غواتيماال، غيانا، غينيا االستوائية، غينيا          سيشيل، صربيا، 

، فنلندا، فيجي، فييت نـام، قريغيزسـتان،        ) البوليفارية -مجهورية  (فرنسا، الفلبني، فرتويال    
كازاخستان، الكامريون، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيـا، الكونغـو،           

يا، لبنان، ليبرييا، ليسوتو، مايل، مدغشقر، املكـسيك، مـالوي،          الكويت، كرييباس، كين  
 -واليـات   (اململكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، ميامنار، ميكرونيزيـا          

، النمسا، نيبال، النيجر، نيجرييا، نيوي، هاييت، اهلند، هندوراس، هنغاريا، الواليات           )املوحدة
  .بان، اليوناناملتحدة األمريكية، اليا

   . بلدين آخرين عنقبانوحضر الدورة أيضاً مرا  -٩
منظمات األمم املتحدة ومكاتبها ووكاالهتا املتخصـصة التاليـة ُممثَّلـة يف            وكانت    -١٠

  :الدورة
  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  
  أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ  
  املشترك لألمم املتحدةحّيز املعلومات   
  برنامج األمم املتحدة للبيئة  
  منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات  
  جامعة األمم املتحدة  
  البنك الدويل  
  املنظمة العاملية للملكية الفكرية  

 منظمة من منظمات اجملتمـع     عشرون منظمة حكومية دولية و    إحدى عشرة وكانت    -١١
  .اًاملدين ُممثَّلة يف الدورة أيض

  الوثائق  -جيم   
ترد يف املرفق الوثائق املقدَّمة من أجل النظر فيها خالل الدورة االسـتثنائية الثانيـة                 -١٢

  . للجنة العلم والتكنولوجيا
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االجتماعات اإلقليمية التحضريية للدورة االستثنائية الثانيـة للجنـة العلـم             -دال   
  والتكنولوجيا

رة االستثنائية الثانية للجنة، ُعقدت االجتماعـات       يف كل صباح من أيام انعقاد الدو        -١٣
الـدورة االسـتثنائية    وشارك يف   . ٥٠/٩ إىل الساعة    ٠٠/٨اإلقليمية التحضريية من الساعة     

 طرفاً من األطراف الـيت      ١٣١    لراسلون املعنيون بالعلم والتكنولوجيا التابعون      الثانية للجنة امل  
واليت بلغ  والدورة التاسعة للجنة تيسري تنفيذ االتفاقية       حضرت الدورة االستثنائية الثانية للجنة      

  .)ICCD/CST(S-2)/INF.2-ICCD/CRC(9)/INF.16انظر  (طرفاً ١٤٤ جمموعها

  فريق االتصال  -هاء   
خالل فترات املساء من أيام انعقاد الـدورة االسـتثنائية الثانيـة للجنـة العلـم                  -١٤

 إىل ٣٠/٦ق اتصال مـن الـساعة   ـمع فري س اللجنة، اجت  ـوالتكنولوجيا، وبدعوة من رئي   
 مساًء من أجل العمل على إعداد مشروع تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا عـن        ٣٠/٨الساعة  

  .أعمال دورهتا االستثنائية الثانية
، اتفقت اللجنة على تعـيني      ٢٠١١فرباير  / شباط ١٦ويف اجللسة الثانية املعقودة يف        -١٥

  .يق االتصالموسى حسن من النيجر رئيساً لفر

   من جدول األعمال٧-٢التوصيات املتعلقة بالبنود   -ثالثاً   
إن االستنتاجات والتوصيات الواردة يف هذا التقرير هي جتميـع مـوجز لألفكـار                -١٦

واالقتراحات واملقترحات املقدمة من خمتلف الوفود أثناء الدورة االستثنائية الثانية للجنة العلم            
ذا التقرير اإلجراءات احملتملة اليت ميكن اختاذها على املستويات الوطنية          وحيّدد ه . والتكنولوجيا

ودون اإلقليمية واإلقليمية والدولية، بعد أن ينظر مؤمتر األطراف فيها ويتخذ ما هو مناسب              
  .من مقررات بشأهنا وفقاً ألحكام االتفاقية

  دة ملكافحة التصحرتقييم تنظيم املؤمتر العلمي األول التفاقية األمم املتح  -ألف   
 وناقشت التوصيات الـصادرة عـن       ICCD/CST(S-2)/2استعرضت اللجنة الوثيقة      -١٧

مقّيمني مستقلني فيما يتعلق بتنظيم املؤمتر العلمي األول التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة               
وكان الغرض من ذلك هو استخالص الدروس من تنظيم املؤمتر العلمي األول من             . التصحر
  .سني تنظيم املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقيةأجل حت
وكان هناك تأييد العتماد شكل املؤمتر العلمي املستخَدم لتنظيم املؤمتر العلمي األول              -١٨

لالتفاقية من أجل إشراك املزيد من العلماء يف عملية اللجنة على أساس منظّم بدقة لتنـاول                
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أخرى تتصل بتقييم كيفية تنظيم املـشورة       ومبوازاة ذلك، قُّدمت توصيات     . مواضيع ُمحددة 
  .العلمية الدولية املتعددة التخصصات

وعقب تقدمي توضيحات حول بعض القضايا من ِقبل أحد املقّيمني املستقلني، وبعد              -١٩
  .إجراء مناقشة مستفيضة، قُدِّمت التوصيات التالية

ة توجيهية للمؤمتر تتوىل تنسيق     ت األمانة بأن ُتنشئ جلن    يفيما يتعلق بتنظيم املؤمتر، أوص    ف  -٢٠
وينبغي أن تتألف هذه اللجنة التوجيهية من أعضاء مكتب اللجنة، وأمانة اتفاقية األمم             . هتنظيم

  .االحتاد الرائد املختار/املتحدة ملكافحة التصحر، واملؤسسة الرائدة املختارة
اختصاصاته، /تصاصاهتااالحتاد الرائد، وفقاً الخ   /كما أَوصى بأن تنشئ املؤسسة الرائدة       -٢١

تتألف من علماء ميثلون خمتلف املناطق ويتولون التخطيط للمنشورات قبل          جلنة علمية مستقلة    
وقت كاٍف، وإسداء املشورة وتقدمي اإلسهامات لضمان التكامل فيما بني األفرقة العاملـة،             

على موضوع والعمل كهيئة حمايدة الستطالع اآلراء من أجل إعداد رسائل إلطالع الصحافة   
وينبغي للجنة العلمية املستقلة أن تطلع اللجنة التوجيهية للمؤمتر بصورة          . املؤمتر والتقدم احملرز  

  .منتظمة على التقدم احملرز
كل سنتني، خالل السنوات الفاصلة بـني دورات        أوصي كذلك بأن ُيعقد املؤمتر      و  -٢٢

ت لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف األطراف، إلتاحة ما يكفي من الوقت إلعداد التوصيا  مؤمتر  
ومن شأن عقد املؤمترات يف فترات فاصلة بني الدورات، وُيفضَّل أن يكون            . يف دورته التالية  

ذلك عقب دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، أن يكفل مشاركة العلماء وأن يتيح فرصة              
  .جيدة ملشاركة املسؤولني عن صنع القرارات

وهـذا التعجيـل    . ملبكّر لألفرقة العاملة للمؤمترات العلمية التالية     وأوصي بالتنظيم ا    -٢٣
بتنظيم األفرقة العاملة ضروري من أجل إتاحة ما يكفي من الوقت إلعداد نتائجها وتعميمها              

وفيما يتعلق باملؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية، ينبغي للمؤسـسة         . على األوساط العلمية عموماً   
، بالتشاور مع اللجنة التوجيهية ومع اللجنة العلمية املستقلة وغريها مـن            االحتاد الرائد /الرائدة

  .املؤسسات العلمية اليت تدعم تنظيم املؤمتر، إنشاء هذه األفرقة العاملة يف أقرب وقت ممكن
أفرقـة  (وينبغي أن يتخذ املؤمتر شكل جلسة عامة تليها اجتماعات ألفرقة فرعيـة               -٢٤
وينبغي ختصيص جلسة إمجال أعمـال املـؤمتر إلعـداد          . ؤمترعلى أساس مواضيع امل   ) عاملة

  .ملخصات تقنية وما يرتبط بذلك من مقترحات تتعلق بعمل كل فريق من األفرقة العاملة
، مـساعدة املؤسـسة     ٩-م أ /١٦وأوصي بأن تلتمس األمانة، لدى تنفيذ املقـرر           -٢٥

  .ر علماء من البلدان النامية واملؤهلةاالحتاد الرائد لتأمني متويلٍ كاٍف للمؤمتر وحلضو/الرائدة
ويف إطار التحضري للدورة العاشرة للجنة العلم والتكنولوجيا، أوصي بـأن تقـوم               -٢٦

اللجنة، بدعم من األمانة، بدعوة األوساط العلمية إىل النظر يف مواضيع ُمحتملة ُيقتـرح أن               
  .تتناوهلا املؤمترات العلمية لالتفاقية يف املستقبل



ICCD/CST(S-2)/9 

GE.11-60465 8 

  إلعداد للمؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرا  -باء   
 يف ٢٠١٢سُيعقد املؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف عام      -٢٧

التقييم االقتصادي للتـصحر    "دورة استثنائية للجنة العلم والتكنولوجيا، وسيتناول موضوع        
راضي ومدى قدرة املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبـة           واإلدارة املستدامة لأل  

  ".على التكيف
وقد ُنظر يف احلاجة إىل إشراك الشبكات واملؤسسات والوكاالت واهليئات واملنظمات             -٢٨

العلمية ذات الصلة على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي، واملنظمات غري احلكومية وغريهـا             
مع املدين صاحبة املصلحة، يف تناول موضوع كل مؤمتر من املؤمترات العلميـة             من جهات اجملت  

  .واعترب التمثيل اجلغرايف املتوازن أمراً أساسياً. لالتفاقية اليت سُتعقد يف املستقبل
وأوصي بأن تتفادى األمانة ازدواجية جهودها مع اجلهود املبذولة يف إطار املبـادرة               -٢٩

  .اديات التصحر وتدهور األراضي واجلفافاجلارية املتعلقة باقتص
وُدعيت املناطق إىل حشد اخلرباء، عن طريق مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، مـن               -٣٠

  .أجل اإلسهام يف عملية تناول موضوع املؤمتر

  نتائج املؤمتر العلمي األول التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  -جيم   
 والردود اليت تلقتها األمانـة مـن        ICCD/CST(S-2)/2يقة  أحاطت اللجنة علماً بالوث     -٣١

األطراف على الدراسة االستقصائية حول هذه املسألة، وناقشت مناقشة مستفيـضة نتـائج             
وجرى النظـر يف توصـيات      . الدراسة االستقصائية وتوصيات املؤمتر العلمي األول لالتفاقية      

ارية علميـة دوليـة مـستقلة متعـددة         ونتائج املناقشات اإلقليمية بشأن إنشاء آلية استش      
 من جدول األعمال، والتوصـية  ٤التخصصات وبشأن إقامة الشبكات العلمية يف إطار البند      

 من جدول األعمـال، والتوصـيات       ٦املتعلقة بتقاسم املعارف احمللية والعلمية يف إطار البند         
  . من جدول األعمال٧املتعلقة بالرصد والتقييم يف إطار البند 

تدابري لتمكني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر من أن تصبح مرجعاً عاملياً              - دال  
بشأن املعرفة العلمية والتقنية املتعلقة بالتصحر وتدهور األراضي والتخفيف من          

  آثار اجلفاف
 بشأن هذه املسألة، أحاطت اللجنة علمـاً بالتقـدم          ٩-م أ /١٨باإلشارة إىل املقرر      -٣٢

ا الشأن ويف تقدمي اإلرشادات من ِقبل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، فضالً عن          احملرز يف هذ  
وأوصي بأن تنظّم األمانة،    . املناقشات اليت أجريت على املستوى اإلقليمي حتضرياً لالجتماع       

بتوجيه من مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، منتدى إلكترونياً عاملياً ملناقشة ومواصلة حتديـد             
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هات احملتملة ومعايري التقييم، وضمان املشاركة يف عملية التقييم من خالل التيـسري             السيناريو
وينبغي تقدمي نتائج عملية التقييم يف وثيقة ُتعرض على الدورة العاشرة للجنة العلم             . اإلقليمي

  .والتكنولوجيا
اشرة وأوصي بأن تأخذ األطراف يف اعتبارها مضمون الوثيقة املقدمة إىل الدورة الع             -٣٣

للجنة العلم والتكنولوجيا بشأن نتائج عملية التقييم وذلك يف مناقشاهتا اليت سُتجرى علـى              
املستوى اإلقليمي حتضرياً للدورة العاشرة للجنة العلم والتكنولوجيا، بغية اختـاذ مقـرر يف              

  .الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف
 حمدوداً بل أن توضع خيارات      ونوقشت مسألة ضرورة أالّ يكون نطاق عملية التقييم         -٣٤

  :خمتلفة ممكنة لتعزيز تقدمي املشورة العلمية لعملية االتفاقية وما يتصل هبا من عمليات
بصفة خاصة، عن طريق تدعيم تنظيم املؤمترات العلمية يف إطـار اتفاقيـة               )أ(  

األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وحتسني الربط الشبكي للمنظمات العلميـة علـى مجيـع              
حبشد جهودها للتصدي للتـصحر وتـدهور     ) الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية   (املستويات  

االحتياجات يف املسائل العلمية    /األراضي واجلفاف، على أساس حتليل شامل ودقيق للفجوات       
  املتصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف؛

التصحر وتـدهور   وكذلك عن طريق االرتباط باآلليات القائمة اليت تعىن ب          )ب(  
األراضي واجلفاف، مثل اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف سياق تغري املناخ وعملية              
التفعيل اجلارية ملنهاج العمل احلكومي الدويل بشأن التنوع البيولـوجي وخـدمات الـنظم              

ليت ميكـن هبـا     ، من أجل معرفة الكيفية ا     ٦٥/١٦٢اإليكولوجية، وفقاً لقرار اجلمعية العامة      
  .إدراج املسائل العلمية املتعلقة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف ضمن هذه اُألطر

  املراسلون املعنيون بالعلم والتكنولوجيا  -هاء   
 فضالً عن املناقشات اليت جـرت       ICCD/CST(S-2)/5أحاطت اللجنة علماً بالوثيقة       -٣٥

  .على املستوى اإلقليمي
 بأن ُيعاد تعميم الدراسة االستقصائية بشأن أدوار ومـسؤوليات املراسـلني    وأوصي  -٣٦

كمـا  . املعنيني بالعلم والتكنولوجيا من أجل احلصول على املزيد من املسامهات من األطراف    
من أجل النظر فيه واختاذ     للدراسة االستقصائية املعاد تعميمها     أوصي بتقدمي استعراض جتميعي     

  .ة العاشرة ملؤمتر األطرافقرار بشأنه يف الدور
إجراء حتديث منتظم لقائمـة املراسـلني املعنـيني بـالعلم           ت األطراف إىل    يودع  -٣٧

  .والتكنولوجيا وقائمة اخلرباء وذلك من خالل القنوات الرمسية
ومت التشديد على أن عملية التواصل مع املراسلني املعنيني بالعلم والتكنولوجيا حتتاج              -٣٨

  .إىل توضيح
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التقدم احملرز يف تنفيذ نظام إدارة املعارف، مبا يف ذلك املعارف التقليدية وأفضل               -و وا  
  تدهور األراضي واجلفاف/املمارسات والنجاحات يف املسائل املتعلقة بالتصحر

أحاطت اللجنة علماً بالتقدم احملرز يف هذا الشأن وكانت الدراسـة االستقـصائية               -٣٩
وُشجِّعت مجيع  .  املعارف اليت سُتصدرها األمانة موضع ترحيب      املتعلقة باالحتياجات إلدارة  

اجلهات صاحبة املصلحة على تقدمي آرائها وتعليقاهتا، وخباصة بشأن نظام الوساطة يف تقاسم             
  ".االستراتيجية"املعارف العلمية، على النحو املطلوب يف 

إدارة املعـارف   ونوقشت مسألة احلاجة إىل ضمان التآزر بني عملية تطوير نظـام              -٤٠
املضطلع هبا حتت إشراف جلنة العلم والتكنولوجيا، وعمليـة جتميـع واسـتعراض أفـضل               

وأوصي بتحديـد أدوار    . املمارسات املضطلع هبا حتت إشراف جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية        
  .ومسؤوليات كل من اللجنتني حتديداً واضحاً يف هذا الصدد

 به األمانة من أجل تطوير نظام إدارة املعـارف يف           الذي تضطلع ومت التسليم بالعمل      -٤١
إطار اتفاقية مكافحة التصحر، مبا يف ذلك النموذج الذي سيدعم اللجنـة يف أداء وظائفهـا               

وُشّجعت األطراف ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية       . املتصلة بالوساطة العلمية  
ات صاحبة املصلحة على املشاركة بنـشاط       الدولية ومنظمات اجملتمع املدين وغريها من اجله      

  .ديد مضمون النظاميف حت
النظم القائمة إلدارة املعارف واملبادرات املماثلة      تكملة  ومت التشديد على احلاجة إىل        -٤٢

، لـدى    والعامليـة  واإلقليميةودون اإلقليمية   املوجودة بالفعل على املستويات احمللية والوطنية       
ف يف إطار االتفاقية، من أجل ضمان أن يكون النظام شـامالً، وأن             تطوير نظام إدارة املعار   

  .يتفادى االزدواجية، وخيفض التكاليف ويستفيد من التجارب السابقة
ومت تأكيد ضرورة العمل على بناء الشراكات يف تطوير وتنفيذ نظام إدارة املعارف،               -٤٣

 العلمية ووكاالت األمـم املتحـدة       مع االستفادة من امليزة النسبية اليت تتمتع هبا املؤسسات        
أفضل املمارسات واملعـارف    توثيق وتعزيز تبادل    وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة لدى       
  .. حيثما ال جيري بالفعل مجع هذه املعلوماتالتقليدية وأية معلومات أخرى ذات صلة

ـ                 -٤٤ ود ولدى تطوير نظام إدارة املعارف، ينبغي لألمانـة أن تـضع يف اعتبارهـا قي
التكنولوجيا والقدرات اليت قد يواجهها املستخدمون النهائيون، وأن جتعل هذا النظام بسيطاً            

  .قدر اإلمكان هبدف تيسري الوصول إليه واستخدامه على نطاق واسع



ICCD/CST(S-2)/9 

11 GE.11-60465 

املسائل املرتبطة بوضع وتطبيق مؤشرات تقييم األثر املتصلة بقياس األهـداف             -زاي   
  "راتيجيةاالست" من ٣ و٢ و١االستراتيجية 

النظر يف حالة العمل املتعلق باملنهجيات وخطوط األساس الستخدام اجملموعة الفرعية من              -١  
   استخداماً فعاال٣ً و٢ و١مؤشرات تقييم األثر املتعلقة باألهداف االستراتيجية 

أحاطت اللجنة علماً بالتقدم احملرز يف العمل املتعلق باملنهجيات وخطوط األسـاس              -٤٥
 ٢ و ١ اجملموعة الفرعية من مؤشرات تقييم األثر املتعلقة باألهداف االسـتراتيجية            الستخدام

كما أحاطت اللجنـة  . ICCD/CST(S-2)/7 استخداماً فعاالً، على النحو الوارد يف الوثيقة     ٣و
علماً بالنتائج األولية الستعراض النظراء العلمي بشأن تنقيح جمموعة مؤشرات تقيـيم األثـر              

  .ICCD/CST(S-2)/INF.1وثيقة الواردة يف ال
حالة الغطاء  "وأحاطت اللجنة علماً بأنه مت حتديد بديلني رئيسيني لتقدمي التقارير عن              -٤٦

استخدام /التقارير اليت تستند إىل مؤشرات مستقاة من خرائط الغطاء األرضي         ) أ": (األرضي
ضاً مؤشرات الـنظم    تسمى أي (التقارير اليت تستخدم مؤشرات بيوفيزيائية      ) ب(األراضي؛ و 
إال أنه مبراعاة خمتلـف مـستويات   . وأوصي باستخدام املؤشرات البيوفيزيائية ). اإليكولوجية

، ٢٠١٢القدرة التقنية للبلدان األطراف املتأثرة وكون األجل املُحدد لالمتثال، حبلول عـام             
ويتيح . ء األرضي اعتماد هنج متدرج لإلبالغ عن حالة الغطا      مؤقتاً  يتم  بأن  ، أوصي   قريباً جداً 

ومـع  . هذا النهج االنطالق يف العمل باستخدام بيانات متاحة بيسر بشأن الغطاء األرضـي            
حتّسن القدرة التقنية، ميكن للبلدان أن ُتقدم تقارير وخرائط أكثر تفصيالً تعكس املـصنفات              

بيانـات  وعمليات قياس الغطاء النبايت باإلضافة إىل       " أنواع استخدام األراضي  "األخرى مثل   
  .اإلنتاج والكتلة األحيائية، حسبما هو مناسب لنوع الغطاء

وأوصي بأن تواصل أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر عملـها بـشأن                -٤٧
" نسبة السكان يف املناطق املتأثرة الذين يعيشون فوق خـط الفقـر           "منهجيات قياس ورصد    

بتحديد خط الفقر وتصنيف البيانـات تـصنيفاً        واإلبالغ عنها، مع معاجلة املواضيع املتصلة       
مكانياً وفقاً لنتائج استعراض النظراء العلمي للمجموعة املقبولة مؤقتاً من مؤشرات تقييم األثر             

  .يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر
واستناداً إىل نتائج عملية استعراض النظراء العلمي، مت التشديد علـى احلاجـة إىل                -٤٨

، وعلى وجه التحديد حيثما ُيستخدم هذا التعبري يف تعريف          " املناطق املتأثرة  يف"توضيح تعبري   
وأوصي بأن يتم قياس مجيع املؤشرات املُقترحـة يف         . املؤشرات األساسية واملؤشرات املؤقتة   

مـن  " املناطق املتـأثرة  يف  "االستخدام العملي لتعبري    وأن يتم حتسني    البلدان األطراف املتأثرة    
.  األوساط العلمية وأن ُيستخدم لتفسري عمليات قياس مؤشرات تقييم األثر          خالل إسهامات 

ويف إطار هذا النهج، تصبح العمليات اليت تنطوي عليها التحديات ذات الصلة، وإن كانت               
تعريـف  ) ب(تعريف املؤشرات وقياسها ورصـدها و     ) أ(خمتلفة، أي العمليات املتمثلة يف      
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 . ُمميَّزة وبالتايل أكثر قابلية للتطبيق مـن الناحيـة العمليـة           املناطق املتأثرة وتعيني حدودها،   
وأوصي بأن تواصل األمانة عملها بشأن هذه املسألة بالتعاون مع األوساط العلمية وعرضـه              

  .على الدورة العاشرة للجنة العلم والتكنولوجيا
ـ              -٤٩ ول وأوصي بأنه ينبغي جتميع املؤشرات قدر اإلمكان من مصادر يسهل عادة الوص

ومن شأن املؤشرات اجملمَّعـة دوليـاً أن        . إليها واستخدامها من ِقبل اجلهات الفاعلة الوطنية      
ُتشكِّل األساس لرصد نقص اإلبالغ يف حالة وجود فجوات يف البيانات املتوفرة على املستوى  

  .ين ألغراض عملية اإلبالغ األوىلالوط
 العلم والتكنولوجيا، مناذج ومبادئ     وأوصي بأن ُتعد األمانة، بتوجيه من مكتب جلنة         -٥٠

توجيهية لإلبالغ ألغراض االستخدام الفعال للمجموعة الفرعية من مؤشرات تقيـيم األثـر             
وأوصي أيضاً بأن تقوم األمانة، لـدى إعـداد         . لتقدميها إىل الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف     

حبة املصلحة، على أسـاس     اف، بإشراك اجلهات صا   املبادئ التوجيهية لإلبالغ من ِقبل األطر     
وينبغي أن ُيشار بعناية، يف املبادئ التوجيهية       . يف حتديد احتياجاهتا على حنو أوضح     متواصل،  

لإلبالغ، إىل املؤشرات ونطاق تطبيقها كمقاييس، وأن ُتتخذ احتياطات يف حالـة جتميـع              
  .مقاييس املؤشرات لتطبيقها على نطاق أوسع

وصل إىل تعريف ُمتفـق عليـه عمومـاً للمـصطلحات          ومت التشديد على أمهية الت      -٥١
املستخَدمة فيما يتصل مبؤشرات تقييم األثر وما ميكن أن يرتبط هبا من مقـاييس أو بـدائل                 

وبالتايل فقد أوصي بأن تواصل األمانة، بتوجيه من مكتـب          . ُتستخَدم لقياس تلك املؤشرات   
تنقيح مسرد املصطلحات والتعاريف    ة،  ساط العلمي األوومبسامهة من   جلنة العلم والتكنولوجيا،    

  .املتصلة باالستخدام الفعال للمجموعة الفرعية من مؤشرات تقييم األثر
وأوصي بإجراء استعراض عام لعدد البلدان واملناطق املتأثرة اليت تقوم بالفعل بقياس              -٥٢

 واخلـربات   اجملموعة الفرعية من مؤشرات تقييم األثر، واملنهجيات املطّبقة املتصلة بـذلك،          
وينبغي تقييم احتياجات هذه البلدان واملناطق للقدرات وحتديد إمكانيات         . والقدرات القائمة 

  .وميكن حشد جهود مراكز املراجع اإلقليمية يف هذا الصدد. األخذ بُنهج متناسقة

 ١التقدم احملرز يف تنقيح جمموعة مؤشرات تقييم األثر املتعلقة باألهداف االسـتراتيجية      - ٢  
  ٣ و٢و

 بشأن تنقيح جمموعة مؤشرات تقيـيم       ICCD/CST(S-2)/8استعرضت اللجنة الوثيقة      -٥٣
، وأحاطت علماً باالستنتاجات األولية لعملية      ٣ و ٢ و ١األثر املتعلقة باألهداف االستراتيجية     

  .ICCD/CST(S-2)/INF.1استعراض النظراء العلمي ذي الصلة، على النحو الوارد يف الوثيقة 
الترحيب بالتقدم احملرز يف تنقيح جمموعة مؤشرات تقييم األثـر مـن خـالل              ومت    -٥٤

وأوصي بأن ُيدمج يف عملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر          . استعراض النظراء العلمي  
دور لعمليات استعراض النظراء العلمي الدورية ليس فقط كوسيلة لتيسري إدمـاج األفكـار              
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لم واحتياجات املستخِدمني واألهداف احملددة الناشئة عن تنفيـذ         اجلديدة استجابة لتطور الع   
االتفاقية، وإمنا أيضاً كوسيلة لتعزيز موثوقية نظام املؤشرات، فضالً عـن املـسائل العلميـة               

  .األخرى اليت تتناوهلا االتفاقية
ـ     ـوُدعيت األوساط العلمي    -٥٥ ات يف تنقـيح جمموعـة      ـة إىل مواصلة تقدمي إسهام

ة باألمر علـى اإلسـهام يف       ـع اجلهات املعنية املهتم   ـيم األثر، وُشّجعت مجي   مؤشرات تقي 
ـ      ـن طريق املشارك  ـعملية االستعراض ع   ذي أنـشأته   ـة يف املنتدى اإللكتروين العاملي ال

  .(http://eforum.unccd.int)األمانة 
  .ت األمانة بأن تواصل أيضاً عملية االستعراض من خالل قنوات رمسيةيوأوص  -٥٦
ومن شأن حتقيق قدر من االتساق بني مؤشرات أداء حوافظ استثمارات مرفـق                - ٥٧

البيئة العاملية وجمموعة مؤشرات تقييم األثر اخلاصة باتفاقية مكافحة التـصحر أن يعـود              
بالفائدة على كلتا املؤسستني وعلى األطراف اليت سُيطلب منها استخدام مؤشرات تقيـيم             

وبالتايل فقد أوصي بزيادة مشاركة مرفق البيئة العاملية، من         . نهااألثر املختارة أو اإلبالغ ع    
خالل فريقه االستشاري العلمي والتقين، يف العملية التكرارية لتنقيح جمموعة مؤشرات تقييم 
األثر اخلاصة باتفاقية مكافحة التصحر، بغية مواءمة األهداف واملنهجيات املتعلقـة جبمـع     

  .املؤشرات واإلبالغ عنها
بأن يتم، رهناً بالنظر يف اآلثار املالية اليت تترتب على ذلك، إنشاء وأُعرب عن اهتمام   -٥٨

مبهمـة مواصـلة    فريق استشاري خمصص من اخلرباء التقنيني يكون متوازناً جغرافياً ويكلّف           
  .املسامهة التكرارية والتشاركية جملتمع العلم والتكنولوجيا يف عملية تنقيح مؤشرات تقييم األثر

كما أُعرب عن اهتمام بإنشاء فريق من املؤسسات الشريكة يضم منظمات ُتسهم يف         -٥٩
إنتاج وإدارة جمموعات البيانات اليت تستند إليها مؤشرات تقييم األثـر املتـصلة بالتـصحر               

  .معاجلتهاوتدهور األراضي واجلفاف، ويف جناح ُسبل 
من اخلرباء  الستشاري املخصص   الفريق ا وأُوصي بأن تضع األمانة مقترحات إلنشاء         -٦٠

التقنيني وفريق املؤسسات الشريكة من أجل النظر فيها خالل الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف،          
  .بصفة خاصة معلومات عن اآلثار املالية اليت تترتب على هذه املقترحاتأن تقدم و

الستنتاجات واستناداً إىل ا  ". مؤشرات تقييم األثر  "استخدام مصطلح   مسألة  قشت  وون  -٦١
اليت خلصت إليها عملية استعراض النظراء العلمي، يدل هذا املصطلح على اجملموعة الكاملة من              

، معلومات مفيدة عن التقدم احملرز يف اجتاه        املؤشرات اليت ينبغي أن توفّر، عندما ُتستخدم جمتمعةً       
قد ال يكون بعـض     ،  هبذا املعىن و". االستراتيجية" من   ٣ و ٢ و ١حتقيق األهداف االستراتيجية    

فقد تكـون   (باملعىن الضيق هلذا التعبري     " لتقييم األثر "املؤشرات اليت تتضمنها اجملموعة مؤشرات      
ميكـن  إال أنه عند النظر يف هذه املؤشرات مع مؤشرات أخرى،           ). املؤشرات قوى حمركة مثالً   

  .يف فهم األثرإلدراجها يف اجملموعة أن يساعد 
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واسـتناداً إىل   ". التوحيـد "و" املواءمة" استخدام مصطلحي    وناقشت اللجنة أيضاً    -٦٢
 جعل املتغّيـر نفـسه،      "املواءمة"استنتاجات عملية استعراض النظراء العلمي، يعين مصطلح        

أما التوحيد فيعين االتفـاق علـى منهجيـة         ). متوائماً(ُمقاساً بطرق خمتلفة، قابالً للمقارنة      
وتتميز أسباب ونتائج   . لق باملتغّير أو املؤشر نفسه    مشتركة واحدة فقط واستخدامها فيما يتع     

وبالتـايل  . تدهور األراضي اجلافة خبصائص متعددة، وهي تتفاوت من حيث املكان والزمان          
. يتعني لدى اختيار املؤشر مراعاة هذه اخلصائص املتعددة مع اتباع مبادئ ومعـايري متـسقة       

  .يد عندما يكون ذلك مناسباً وممكناً عملياًوأوصي مبتابعة عملية املواءمة، مع إمكانية التوح
ومثـة  . من املؤشـرات  " حمدودة"أو  " دنيا"وناقشت اللجنة املقصود باقتراح جمموعة        -٦٣

إال أنه ليس املقصود هبذا     . حاجة ُمثبتة الختاذ تدابري متناسقة تكون متشاهبة عرب البلدان واملناطق         
مـن الناحيـة    لـشاغل   ومن أجل معاجلة هذا ا    . النهج تقييد عمليات الرصد والتقييم والتقدير     

العملية، أوصي بالشروع يف إنشاء آلية ميكن يف إطارها أن تكون اجملموعة الدنيا من املؤشرات               
  .أو حملياً/املنسَّقة عاملياً ُمكّملة بصورة منهجية بوضع مؤشرات ذات صلة، إقليمياً ووطنياً و

إطـار معّدل لنموذج القـوى احملّركة     وأُوصي بأن يتخـذ اإلطـار األويل شكل         -٦٤
 االستجابة، يكون ُمدجماً بأحكام تتعلـق خبـدمات الـنظم           - األثر   - احلالة   - الضغط   -

وينبغي أن جتري بصورة منتظمة عملية إعادة تقييم لإلطار الذي يتم اختياره يف             . اإليكولوجية
ى فائدته بالنسبة لعمليات    البداية لتحديد مدى مالءمته مع نضج جهود الرصد والتقييم، ومد         

  .صنع القرار، وألن االحتياجات قد تتغري
لالستخدام " مدى تيسرها "وأوصي باعتماد خمطط لتصنيف املؤشرات باالستناد إىل          -٦٥

ومن شأن مثل هذا املخطط أن يكفل إدراج املؤشرات اليت ُيعترب قياسها صـعباً اآلن   . العملي
  .ولكنها ُتعترب ضرورية لرصد األثر

وأوصي بإجراء اختبارات يف أقرب وقت ممكن من أجل تقيـيم جـدوى التنقـيح        -٦٦
املُقترح ملؤشرات تقييم األثر يف حتقيق أهداف جمموعة املؤشرات يف إطار التسلسل اهلرمـي              

وينبغي ربط عملية التتبع النموذجي ملؤشرات تقييم األثر مبشاريع         . الناشئ عن عملية التنقيح   
  .البحوث القائمة

وبالنظر إىل نتائج عمليات استعراض النظراء      ،  ٩-م أ /١٧ من املقرر    ٣ووفقاً للفقرة     -٦٧
مت التشديد على ضرورة إتاحة اإلمكانية للبلـدان        العلمي للمؤشرات، ومدى توافر املوارد،      

اجملموعـة  مؤشرات تقييم األثر املختارة مـن       األطراف املتأثرة لكي تبلغ بصورة طوعية عن        
بالنسبة لـدورة اإلبـالغ     باإلضافة إىل املؤشرين املطلوبني     رات تقييم األثر    الكاملة من مؤش  

  . وهلذه الغاية، ينبغي إتاحة حد أدىن من أدوات اإلبالغ.٢٠١٢الرابعة يف عام 
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   واختتام الدورةاعتماد تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا  -رابعاً   
ـ  ١٨نظرت اللجنة، يف جلستها السادسة املعقـودة يف           -٦٨ ، يف  ٢٠١١فربايـر   /باط ش

ويف اجللسة نفسها، وبنـاًء     ). ICCD/CST(S-2)/L.1(مشروع تقرير دورهتا االستثنائية الثانية      
على اقتراح من الرئيس، اعتمدت اللجنة مشروع التقرير وأِذنت للمقرر بأن يستكمل تقرير             

  .الدورة مبساعدة من األمانة
  .االستثنائية الثانية للجنة العلم والتكنولوجياوأدىل الرئيس ببيان وأعلن اختتام الدورة   -٦٩
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  املرفق

  الوثائق املعروضة على جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا االستثنائية الثانية    
 العنوان    رمز الوثيقة

ICCD/CST(S-2)/1   مذكرة من األمانة. جدول األعمال املؤقت وشروحه 

ICCD/CST(S-2)/1/Corr.1   تصويب. مذكرة من األمانة. ؤقت وشروحهجدول األعمال امل 

ICCD/CST(S-2)/2   تقييم تنظيم املؤمتر العلمي األول التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التـصحر
  مذكرة من األمانة. ونتائجه

ICCD/CST(S-2)/3   تقرير مرحلي عن اإلعداد للمؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة
 رة من األمانةمذك. التصحر

ICCD/CST(S-2)/4   تقرير مرحلي بشأن كيفية تنظيم مشورة علمية دولية متعددة التخصـصات
 مذكرة من األمانة. لدعم عملية االتفاقية

ICCD/CST(S-2)/5   تقرير مرحلي بشأن وضع توصيات تتصل بدور ومسؤوليات املراسلني املعنيني
  مذكرة من األمانة. بالعلم والتكنولوجيا

ICCD/CST(S-2)/5/Corr.1   تقرير مرحلي بشأن وضع توصيات تتصل بدور ومسؤوليات املراسلني املعنيني
 تصويب. مذكرة من األمانة. بالعلم والتكنولوجيا

ICCD/CST(S-2)/6   Progress report on the implementation of the knowledge management 

system. Note by the secretariat 
ICCD/CST(S-2)/7   تقرير مرحلي بشأن حالة العمل املتعلق باملنـهجيات وخطـوط األسـاس

الستخدام اجملموعة الفرعية ملؤشـرات تقيـيم األثـر املتعلقـة باألهـداف
 مذكرة من األمانة.  استخداماً فعاال٣ً و٢ و١االستراتيجية 

ICCD/CST(S-2)/7/Corr.1        باملنـهجيات وخطـوط األسـاستقرير مرحلي بشأن حالة العمل املتعلق 
الستخدام اجملموعة الفرعية ملؤشـرات تقيـيم األثـر املتعلقـة باألهـداف

 تصويب. مذكرة من األمانة.  استخداماً فعاال٣ً و٢ و١االستراتيجية 

ICCD/CST(S-2)/8   تقرير مرحلي بشأن تنقيح جمموعة مؤشرات تقييم األثر املتعلقـة باألهـداف
  مذكرة من األمانة. ٣ و٢ و١االستراتيجية 

ICCD/CST(S-2)/INF.1   Scientific review of the UNCCD provisionally accepted set of impact indicators 

to measure the implementation of strategic objectives 1, 2 and 3 
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  List of participants. Provisional 
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